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Pytania do konkursu szkolnego, który odbędzie się w dniu 16 października 2008 roku – w dniu 
wyboru Kardynała Karola Wojtyły ( Patrona Szkoły w Osieku ) na PapieŜa. 

Pytania przygotował Ks. Henryk Kaczmarek, na podstawie oficjalnego Kalendarium Ŝycia 
Karola Wojtyły zamieszczonego na oficjalnej stronie Postulacji Procesu Beatyfikacji i 

Kanonizacji Sługi BoŜego PapieŜa Jana Pawła II 
http://www.vicariatusurbis.org/Beatificazione/Polski/JanPawleII/Kalendarium.htm   

 
 
 

1. ) Którego dnia urodził się Karol Wojtyła i kim byli Jego rodzice ? 
18 maja 1920 w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła, syn Karola i Emilii z Kaczorowskich. 
Ojciec, oficer w austriackiej administracji wojskowej, po odzyskaniu niepodległości przez Polskę 
słuŜył w stopniu porucznika w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. 

 
2. ) Kto udzielił chrztu świętego Karolowi Wojtyle i w jakim czasie ? 

20 czerwca 1920 Karol Wojtyła został ochrzczony w kościele parafialnym w Wadowicach przez ks. 
Franciszka śaka. 

 
3. ) Kiedy Karol Wojtyła rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej ? 

15 września 1926 Karol rozpoczyna naukę w szkole podstawowej. 
 
4. ) W którym roku umarła Mama Karolowi Wojtyle ? Jakie miała nazwisko ? 

13 kwietnia 1929 umiera matka Karola, Emilia z Kaczorowskich Wojtyłowa. Karol ma wtedy 9 lat.  
 
5. ) Kiedy Karol Wojtyła przystąpił do I Komunii świętej ? 

W maju 1929 roku Karol przyjmuje pierwszą Komunię świętą. 
 
6 ) Ile lat ma Karol, gdy rozpoczyna naukę w gimnazjum i jak nazywa się Patron Gimnazjum, do 
którego uczęszcza ? 

We wrześniu 1930 Karol na 10 lat i przechodzi do I Gimnazjum Męskiego im. Marcina Wadowity w 
Wadowicach o profilu klasycznym. 

 
7 ) Kim z zawodu był brat Karola Edmund i w jakich okolicznościach umarł ? 

5 grudnia 1932 Starszy brat Karola, Edmund Wojtyła, lekarz szpitala w Bielsku umiera w wieku 26 
lat, po zaraŜeniu szkarlatyną od pacjentki. 

 
8 ) Kiedy Karol Wojtyła rozpoczął występy w miejscowych wystąpieniach teatralnych ? 

Jesienią 1934 Karol zaczyna występować w miejscowych przedstawieniach teatralnych. W Lutym 
1936 rozpoczyna intensywną współpracę z polonistą, awangardowym reŜyserem teatralnym 
Mieczysławem Kotlarczykiem, późniejszym twórcą Teatru Rapsodycznego. 

 
9 ) Kiedy Karol Wotyła przyjął sakrament bierzmowania ? 

Karol Wojtyła w maju 1938 roku przyjmuje sakrament bierzmowania. 
 
10 ) Kiedy Karol Wojtyła zdał egzamin dojrzałości, z jakich przedmiotów i jakie otrzymał oceny ? 

14 maja 1938 Przystępuje do egzaminu dojrzałości. Na maturze zdaje: religię, język polski, język 
łaciński, język grecki. Ze wszystkich przedmiotów uzyskał oceny bardzo dobre. 

 
11. ) Jaki kierunek studiów w roku 1938 Karol rozpoczyna i na jakiej uczelni, w jakim mieście ? 

Sierpień 1938 Wraz z ojcem przenosi się do Krakowa, gdzie rozpoczyna studia polonistyki na 
Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

 
12. ) Jaką nazwę posiada pierwszy tomik poezji Karola Wojtyły, powstały wiosną 1939 roku ? 

Wiosna 1939 powstaje pierwszy tomik poezji Karola Wojtyły pt. „Psałterz Dawidów/Księga 
Słowiańska/”, znany równieŜ jako „Renesansowy psałterz”. 
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13. ) W jakich okolicznościach Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w 
podziemnym ruchu oporu ? 

1 września 1939 roku wybucha II wojna światowa i w dniu 6 listopada 1939 roku - 184 
profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego zostaje aresztowanych i wywiezionych do Sachsenhausen. 
Karol Wojtyła rozpoczyna konspiracyjne studia i działalność w podziemnym ruchu oporu. Bierze 
udział w przygotowaniach i wystawieniach nielegalnego teatru. 

 
14. ) Karol Wojtyła naleŜał do koła śywego RóŜańca, kto go tam wprowadził ? 

Luty 1940 W salezjańskiej parafii na Dębnikach poznaje Jana Tyranowskiego, który wprowadza go 
do młodzieŜowego Koła śywego RóŜańca oraz w świat dzieł hiszpańskich mistyków, m.in. św. Jana 
od KrzyŜa. 

 
15. ) Gdzie Karol Wojtyła podczas II wojny światowej pracuje i dlaczego ? 

Wrzesień 1940 Karol Wojtyła rozpoczyna pracę fizyczną jako robotnik w kamieniołomie na 
Zakrzówku a później fabryce sody kaustycznej Solvay, by uchronić się przed wyjazdem na 
przymusowe roboty do Niemiec. 

 
16 ) Kiedy umarł tato Karola, kiedy został pochowany i jakie miał imię ? Gdzie jest jego grób ? 

18 lutego 1941 Umiera ojciec, Karol Wojtyła senior, pochowany 22 lutego 1941 na cmentarzu 
wojskowym na Rakowicach w Krakowie. 

 
17 ) Kiedy Karol Wojtyła wstąpił do Seminarium Duchownego ? 

Październik 1942 Wstępuje do konspiracyjnego Seminarium Duchownego w Krakowie i rozpoczyna 
studia filozoficzne kontynuując pracę w Solvayu. 

 
18 ) W czasie wojny Karola Wojtyłę potrąciła niemiecka cięŜarówka. Kiedy to się stało i jak długo 
leŜał w szpitalu ? 

19 lutego 1944 Karol zostaje potrącony przez niemiecką cięŜarówkę i przebywa dwa tygodnie w 
szpitalu. 

 
19 ) Kto i kiedy udziela święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle ? 

1 listopada 1946 Karol Wojtyła otrzymuje święcenia kapłańskie z rąk Księcia Kardynała Adama 
Stefana Sapiehy. 

 
20 ) Co organizuje Karol Wojtyła „ Wujek „ dla studentów w duszpasterstwie akademickim ? 

17 sierpnia 1949 Ksiądz Wojtyła zostaje przeniesiony z Parafii w Niegowici do parafii św. Floriana w 
Krakowie w celu zorganizowania duszpasterstwa akademickiego, które z czasem przyjmuje równieŜ 
formę duszpasterstwa turystycznego. Nazywany przez swoich wychowanków „Wujkiem” organizuje 
liczne wyprawy górskie, piesze, rowerowe i narciarskie. 

 
21 ) Który PapieŜ i kiedy mianuje Ks. Karola Wojtyłę Biskupem ? 

4 lipca 1958 Ks. Karol Wojtyła jest mianowany przez papieŜa Piusa XII biskupem pomocniczym 
archidiecezji krakowskiej i zostaje najmłodszym Biskupem, członkiem Episkopatu Polski. 

 
22 ) Kiedy umiera PapieŜ Jan XXIII i kto jest jego następcą ? 

3 czerwca 1963 umiera PapieŜ Jan XXIII, a 21 czerwca 1963 roku jego miejsce zajmuje nowo 
wybrany  papieŜ Paweł VI i kieruje kościołem do 1978 roku ( przez 15 lat ). 

 
23 ) Kiedy PapieŜ Paweł VI mianuje Biskupa Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim ? 

30 grudnia 1963 PapieŜ Paweł VI mianuje Karola Wojtyłę Arcybiskupem Metropolitą Krakowskim. 
 
24 ) Kiedy Arcybiskup Karol Wojtyła ustanowił dzień chorych ? 

7 maja 1965 Arcybiskup Wojtyła ustanowił doroczny archidiecezjalny Dzień Chorych. 
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25 ) Kiedy i przez którego PapieŜa Arcybiskup Karol Wojtyła został kreowany Kardynałem ? 
26 czerwca 1967 Arcybiskup Karol Wojtyła zostaje kreowany kardynałem przez papieŜa Pawła VI. 

 
26 ) Kiedy umiera PapieŜ Paweł VI ? 

6 sierpnia 1978 Paweł VI umiera w Castel Gandolfo i 12 sierpnia 1978 roku zostaje pochowany w 
Bazylice św. Piotra. 

 
27 ) Kiedy został wybrany PapieŜ Jan Paweł I ? 

26 sierpnia 1978 Kolegium kardynalskie wybiera na papieŜa kardynała Albino Lucianiego, który 
przybiera bezprecedensowe podwójne imię Jan Paweł I i odmawia włoŜenia tiary papieskiej podczas 
mszy inauguracyjnej 3 września. 

 
28 ) Co świętuje Kardynał Karol Wojtyła i jakie wydarzenie zaskakuje świat ? 

28 września 1978 Kardynał Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi ze „Środowiska” świętuje 
dwudziestolecie biskupstwa. W nocy z 28 na 29 września 1978 roku umiera w Watykanie po 33 
dniach od wyboru PapieŜ Jan Paweł I 

 
29 ) Kiedy rozpoczyna się Konklawe - wybór PapieŜa po śmierci Jana Pawła I ? 

14 października 1978 rozpoczyna się kolejne konklawe. Bierze w nim udział 111 kardynałów z 
całego świata – w tym dwóch z Polski; Kardynał Stefan Wyszyński i Kardynał Karol Wojtyła, a takŜe 
obecny PapieŜ Benedykt XVI ( wówczas Kardynał  Joseph Ratzinger ).  

 
30 ) Kiedy został wybrany na PapieŜa Kardynał Karol Wojtyła ? 

16 października 1978  Około godz. 17 15  Karol Wojtyła zostaje wybrany na papieŜa, przybiera imię 
Jan Paweł II i wbrew przyjętemu zwyczajowi przemawia do tłumu na placu św. Piotra w „naszym 
języku włoskim”. 
 


