
Opowieść 
o 

Niezwykłym
 Chłopcu



Kiedy rodzi się dziecko,
nikt nie wie, kim

zostanie w przyszłości.
Poznajcie historię

chłopca, który stał się
kimś, kogo pokochał

cały ŚWIAT!



Wiele lat temu, 18 maja 1920 roku,
w pięknym mieście WADOWICE,

pewna religijna, niezamożna
rodzina powitała na świecie

swojego drugiego syna.



Chłopiec otrzymał po ojcu imię 
KAROL i tak stał się Karolem Wojtyłą.



Jego rodzice opiekowali się nim
 i obdarzali miłością. Mama Emilia mawiała,

że "będzie kiedyś wielkim człowiekiem".



Karol, nazywany Lolkiem, wyrósł 
na rezolutnego i utalentowanego 

chłopca.

LOLEK



Od najmłodszych lat
uwielbiał 

sport.



Szczególnie przepadał za grą 
w piłkę nożną. Podczas meczów najczęściej

zajmował pozycję bramkarza.



Bardzo lubił 
także jazdę na nartach.



Dużo radości sprawiały mu również spacery
 i wycieczki m.in. z bratem Edmundem, podczas

których poznawał świat roślin
 i zwierząt.



Lolek nie miał jednak łatwego życia. Już jako młody
chłopiec doświadczył ogromnej straty i tęsknoty. Kiedy
skończył 9 lat, zmarła jego ukochana mama, a gdy miał

12 lat odszedł jego brat. Od tamtej pory opiekował 
się nim już tylko tata. 



Dzielny Lolek nie poddał się jednak smutkowi. 
Wciąż świetnie się uczył i służył do mszy jako

ministrant. 
 



Wiara i rozmowy z Bogiem były ważną
częścią jego życia.

 



W późniejszych latach Karola
zainteresował Teatr i aktorstwo. W

czasie studiów założył nawet z
kolegami własny Teatr i występował 

w nim jako aktor.

TEATR 
RAPSODYCZNY



Jednak jego największą pasją okazała
się teologia czyli nauka o religii i wierze,

a Bóg był na tyle bliski jego sercu, że
Karol postanowił zostać księdzem.



Jako ksiądz stał się wyjątkowym przyjacielem
i przewodnikiem młodzieży.  Jeździł

 z nimi na wyprawy w góry 
i zabierał na spływy kajakowe, 
by na łonie natury rozmawiać

 i modlić się.



Podczas spływów kajakowych
odprawiał nawet msze. Ołtarz

zbudowany był wtedy z kajaków
 i wioseł!



 Ludzie służący Bogu dostrzegali wielką wiarę i
wyjątkowość Karola Wojtyły, co sprawiło,

 że był powoływany do coraz ważniejszych ról w
kościele. Aż pewnego dnia uznali, 

że to właśnie on powinien zostać najważniejszym
przewodnikiem 

dla wszystkich księży i ludzi wierzących 
w Boga.  



I tak chłopiec z Wadowic - Karol
Wojtyła został papieżem Janem

Pawłem II, którego pokochał cały
świat! 


