
Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! 
I odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!

Jan Paweł II

1920–2005 
głowa Kościoła Katolickiego 
w latach 1978-2005,
pierwszy w historii 
papież Słowianin Jan  Pawe  II

Karol  Wojty a
papiez
Jan  Pawe  II
Karol  Wojty a

papiez
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Połącz pojęcia z kolumny A z ich definicjami z kolumny B.Ćwiczenie 1.

A B

0. dygresja 
a.  krótkie zdanie zaczerpnięte ze źródeł literackich lub 

ludowych i utrwalone w tradycji ustnej, wyrażające jakąś 
myśl ogólną: wskazówkę, przestrogę, często wyrażające 
tzw. mądrość ludową

1. dowcip b. opis życia i działalności jakiejś osoby

2. aluzja c. wypowiedź lub zachowanie mające kogoś rozśmieszyć 

3 . biografia

d.  zabawna historyjka, powiedzenie pobudzające do śmiechu; 
zdolność spostrzegania śmiesznych stron zjawisk, zdarzeń 
i ludzi oraz przedstawiania ich w zabawny sposób; dawniej: 
rozum, inteligencja

4 . przysłowie e.  krótkie opowiadanie o jakimś zabawnym lub niezwykłym 
zdarzeniu, zakończone zaskakującą, dowcipną puentą

5 . anegdota
f.  niesprawdzona lub kłamliwa wiadomość powtarzana z ust do ust, 

najczęściej szkodząca czyjejś opinii

6 . żart
g.  krótka uwaga lub wypowiedź odbiegająca od głównego tematu 

rozmowy, utworu literackiego itp.

7. plotka 
h.  wzmianka mająca wywołać skojarzenie z czymś, o czym się nie chce 

lub o czym nie można powiedzieć wprost
Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/

Ćwiczenie 2. Przeczytaj poniższe anegdoty i uzupełnij je zdaniami z ramki.

A. „Będę lotnikiem!”
B.  „Stój wyprostowany, jak zawsze.”
C.  „Z chęcią wtrącę go do lochów Watykanu, 

żebym miał z kim prowadzić wieczorne 
dysputy.”

D.  „Nigdy na zewnątrz.”
E.  „Ja też niepokoję się o swoją świątobliwość”
F.  „Modlę się za brata, który mnie zranił, a 

któremu szczerze przebaczyłem.”

G.  „Czasem chciałbym zapłakać jak dziecko, 
ale na co komu płaczący papież?

H.  „Karol Wojtyła – początkujący święty.”
I.  A co, nie znasz Wojtyły?
J.  „Nie wiem, nie zdążyłem jeszcze przeczytać 

porannej prasy.”
K.  „No proszę, jednego dnia pani i ja zaszliśmy 

tak wysoko.”
L.  Chce być aktorem.
M. Lolek bronił bramki... żydowskiej,

W 1927 roku – niedługo po tym, jak amerykański lotnik Charles Lindbergh samotnie przeleciał 
nad Atlantykiem – zapytano małego Karola Wojtyłę:

– Kim chciałbyś zostać?
– ____________________________________________________________– odpowiedział chłopiec.
– A dlaczego nie księdzem?
– Bo Polak może być drugim Lindberghiem, ale nie może zostać papieżem.

Pamiętam jego pierwsze spotkanie z kardynałem Adamem Stefanem Sapiehą – wspomina ksiądz 
Edward Zacher, katecheta Karola Wojtyły. – Było to w maju 1938 roku. Kardynał przyjechał do Wadowic 
na wizytację. Parę dni wcześniej zawołałem Karola i powiedziałem do niego: „Lolek, przygotujesz sobie 
mowę powitalną, bo przyjeżdża nasz ksiądz kardynał”. Doskonale pamiętam, że napisał pięknie, a jeszcze 
ładniej powiedział.

Będę lot nikiem!

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    ADAM STEFAN 
SAPIEHA 

(1867-1951) 
– arcybiskup 

metropolita 
krakowski, 
kardynał, 

pochodził z 
arystokratycznej 

rodziny 
Sapiehów.

0. 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6. 7.
g
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Gdy ceremonia się skończyła, Sapieha chwycił mnie za rękę i zapytał:
– A on co, księdzem będzie?
– Niestety nie! – odparłem.
– Szkoda, szkoda! Ale dlaczego? – dopytywał kardynał.
– Bo się zakochał w polonistyce. I już nawet wiersze pisze. ________________________________1
– Szkoda, wielka szkoda! – raz jeszcze powtórzył Sapieha.

Ponieważ w klasie było kilku Żydów, chłopcy dzielili się na dwie drużyny: „katolicką” i „żydowską”. 
W bramce z jednej strony stał Lolek Wojtyła, z drugiej – Poldek Goldberger, syn dentysty, wielki jak szafa. 
Często jednak – nawet gdy zapraszano graczy z innych klas – nie udawało się zebrać wystarczającej liczby 
Żydów, żeby stworzyć z nich drużynę. W takie dni _____________________________________2 zwłaszcza 
jeśli nie było na boisku Goldbergera.

Jego bliscy koledzy z uniwersytetu umieścili kiedyś na drzwiach jego pokoju w Bursie Akademickiej, 
tzw. Pigoniówce, wizytówkę: _____________________________________3

Kiedyś pociąg, którym jechał wykładowca KUL-u, ksiądz Karol Wojtyła, spóźnił się. Ponieważ 
egzaminator nie przychodził, studenci rozeszli się. Został tylko jeden ksiądz, który nie znał Wojtyły –  
nie chodził na jego wykłady, a do egzaminu przygotowywał się z pożyczonych notatek.

Po dwóch godzinach wpadł niewiele starszy od zdającego, zziajany Wojtyła. Ksiądz – student, zado-
wolony, że nie będzie zdawał sam, zapytał:

– Stary, ty też na egzamin?
– Na egzamin – potwierdził ksiądz Wojtyła.
– Facet się spóźnia, wszyscy się rozeszli, a ja czekam, bo muszę zdawać dzisiaj – wyjaśnił student.
– __________________________________________________4 – zapytał Wojtyła.
– Nie, to podobno nudny facet, nie chodziłem na jego wykłady, mówili, że abstrakcyjne i bardzo 

trudne – tłumaczył student.
Od słowa do słowa rozmowa zmieniła się w... powtórkę materiału. Wojtyła pytał, słuchał i tak jasno 

tłumaczył zawiłe problemy filozoficzne, że student powiedział w pewnym momencie:
– Stary, jaki ty jesteś obkuty! Proszę cię, kiedy przyjdzie ksiądz profesor, nie wchodź przede mną  

na egzamin, bo po tobie na pewno obleję.
Jakież było jego przerażenie, kiedy usłyszał:
– Daj indeks, jestem Wojtyła.
Ksiądz zdał na czwórkę z plusem – wspomina ówczesna studentka Krystyna Sajdok.

Kiedyś kardynał Karol Wojtyła przyjechał z wizytacją do jednej z podhalańskich parafii. W progu 
kościoła przywitała go jakaś góralka: „Eminencjo, najprzystojniejszy Księże Kardynale”. A on na to:  
„No, coś w tym jest”.

Ludzie, którzy dobrze znali Jana Pawła II mówią, że Papież nawet w najgorszych sytuacjach nie tracił 
poczucia humoru. Joaquín Navarro-Valls, rzecznik prasowy Stolicy Apostolskiej, zapytał go kiedyś wprost:

– Czy Wasza Świątobliwość płacze?
– __________________________________5 – odpowiedział Papież.

KUL  
– Katolicki 
Uniwersytet 

Lubelski
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Wanda Rutkiewicz osobiście spotkała Papieża latem 1979 roku, podczas jego pierwszej pielgrzymki 
do Polski. Ofiarowała mu wtedy kamień z najwyższej góry świata, a on powiedział: ___________________
____________________________________________6

Gdy Karol Wojtyła został papieżem, do Krakowa pojechał wielki samochód, żeby zabrać  
do Watykanu jego rzeczy. Na miejscu – wspomina ksiądz Mieczysław Maliński – okazało się, że do wiel-
kiego auta zapakowano zaledwie parę książek, buty...

Jerzy Kluger, niebędący chrześcijaninem, odruchowo zgiął kolana i pochylił głowę, tak jakby chciał 
ucałować pierścień Piotrowy, ale Jan Paweł II mu na to nie pozwolił.

– Nie wolno Ci nigdy klękać przede mną – powiedział. – _____________________________7

Z inicjatywy Ojca Świętego w Castel Gandolfo odbywały się spotkania wybitnych intelektualistów. 
Uczestniczył w nich także polski filozof profesor Leszek Kołakowski. Usiłowano kiedyś Papieżowi „przy-
pomnieć”, iż Kołakowski był w młodości marksistą i walczył z Kościołem. Jan Paweł odpowiedział na to: 
_______________________________________________________________________8

Następnego dnia po zamachu pierwsze słowa ciężko rannego Papieża brzmiały: „Czy odmówiliśmy 
kompletę?”.

Trzy dni później – za pośrednictwem radia – Jan Paweł II odmówił z wiernymi modlitwę „Anioł 
Pański”. Powiedział wówczas: ___________________________________________9

Niedługo po zamachu zaczęto wozić Jana Pawła II w oszklonym samochodzie, tzw. papamobilu.  
To go irytowało. Kiedyś w rozmowie z Ojcem Świętym próbowano bronić tej „szklanej klatki”:

– Ona zmniejsza ryzyko. Nic na to nie poradzimy, że lękamy się o Waszą Świątobliwość.
– ___________________________________________________10 – odpowiedział Papież.

Dawniej mówiono, że „w dwóch sprawach nigdy nie wiadomo, jak zachowa się Papież: o której 
godzinie usiądzie do stołu i ile osób zaprosi na obiad”.

Od pewnego czasu zdrowiem Jana Pawła II zaczęły bardzo interesować się media. Powtarzano 
każdą plotkę na ten temat. A sam Papież, pytany o swoje zdrowie, odpowiadał: ______________________
______________________________________11

W połowie lat 90. Jan Paweł II zaczął mieć coraz większe problemy z chodzeniem: przejście dłuż-
szego odcinka zajmowało mu coraz więcej czasu. W 1994 roku, podczas obrad Synodu Biskupów, Papież 
z trudem podszedł do przygotowanego dla niego miejsca i zamruczał pod nosem: „Eppur si muove” 
[„A jednak się porusza...”].

To było w Brazylii. Jan Paweł II odwiedzał właśnie wioskę trędowatych. Wstrząśnięty tym, co tam 
zobaczył, powiedział: _________________________________________________12 Ja muszę dodać im siły”.

Na podstawie:
Kwiatki Jana Pawła II, wybór i opracowanie: Janusz Poniewierski,  Kraków 2003.

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

 
 
 

 
   

 
 
 

     
  

    

„EPPUR SI MUOVE” 
[„A jednak się 

porusza...”] - zdanie 
to wypowiedział 
Galileusz (mając 

na myśli Ziemię) 
po wymuszonym 
przez Inkwizycję 
wyrzeczeniu się 

swoich poglądów 
astronomicznych.

WANDA 
RUTKIEWICZ 

(1943-1992) – 
polska alpinistka 

i himalaistka, 
16 października 

1978 zdobyła 
Mount Everest 
jako pierwsza 

Polka i Europejka 
oraz trzecia 
kobieta na 

świecie.

KOMPLETA 
to modlitwa 
brewiarzowa 
odmawiana  
przed snem.

LESZEK 
KOŁAKOWSKI 
(1927-2009) 

– jeden z 
najwybitniejszych 

polskich filozofów.

JERZY KLUGER 
– przyjaciel 

Karola Wojtyły 
z czasów szkoły, 

pochodzenia 
żydowskiego.
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TRUDNE SŁOWA: 

HIERARCHIA KOŚCIELNA

Tytuł PAPIEŻ KARDYNAŁ ARCYBISKUP BISKUP KSIĄDZ DIAKON

Zwroty 
grzecznościowe

Wasza 
Świątobliwość 
/ Ojcze Święty

Ekscelencjo 
Księże 

Kardynale

Ekscelencjo 
Księże 

Arcybiskupie

Ekscelencjo 
Księże 

Biskupie
Księże Księże

Tytuł
proboszcz 
(zarządza 
parafią)

wikary 
(pomaga 

proboszczowi)

katecheta 
(uczy w 
szkole 
religii)

Zwroty grzecznościowe Księże Księże Księże

wizytacja – kontrolna wizyta biskupa w parafii
zziajany – od: zziajać się – zmęczyć się długim chodzeniem lub bieganiem
oblać – w slangu studenckim: nie zdać egzaminu
parafia - najmniejsza jednostka administracyjna w Kościele chrześcijańskim, zarządzana przez proboszcza
klękać – zginać kolana; pozycja typowa w kościele, np. podczas modlitwy
loch, lochy – więzienie
dysputa – dyskusja na poważny temat

świątobliwość: 
   – Jego/Wasza Świątobliwość –zwrot grzecznościowy, którego używamy zwracając się do przy-

wódców religijnych (np. papieża czy dalajlamy)
  - pobożność, religijność

zajść wysoko/daleko (frazeologizm) – osiągnąć sukces, zrobić coś wielkiego
obrady – wspólne omawianie spraw o charakterze publicznym
Synod Biskupów – zjazd przedstawicieli duchowieństwa
mruczeć (coś) pod nosem (frazeologizm) – mówić niewyraźnie
wioska trędowatych – miejsce odosobnienia dla chorych na trąd
trąd – choroba zakaźna skóry i układu nerwowego, powodująca m. in. duże zniekształcenia skóry

Na podstawie:
http://sjp.pwn.pl/
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Ćwiczenie 3.

Ćwiczenie 4.

Przeczytaj powyższe anegdoty jeszcze raz i dokończ poniższe zdania zgodnie 
z informacjami w tekście.

Podkreślone w tekście wyrazy wpisz w odpowiednie miejsce w tabeli (użyj formy 
podstawowej wyrazu).

0. W dzieciństwie Karol Wojtyła chciał być ___________________________________________________.

1. Ksiądz katecheta poprosił Lolka o przygotowanie _____________________________________________.

2. W szkolnych meczach Wojtyła był __________________________________________________________.

3.  Góralka, która witała kardynała Wojtyłę, pomyliła się i powiedziała „_____________________________ 

księże kardynale”.

4. Jan Paweł II nigdy nie tracił ________________________________________________________________.

5. Wanda Rutkiewicz zdobyła Mount Everest (kiedy?) ____________________________________________.

6. Jerzy Kluger, przyjaciel Karola Wojtyły, był z pochodzenia ______________________________________.

7. Papież musiał jeździć papamobilem po ______________________________________________________.

8. Do papieża zwracano się używając tytułu: ___________________________________________________.

9. Media interesowały się zdrowiem papieża i często powtarzały __________________________________.

10. Z trędowatymi papież spotkał się w ________________________________________________________.

lotnikiem

0. lotnik pilot 

1 . zszokowany 

2. zacząć posiłek

3 . powiedzieć coś bardzo cicho

4. próba zabójstwa 

5 . bez zastanowienia, instynktownie

6. nauczyciel, który uczy w szkole religii (zwykle ksiądz)

7. kończyć coś sukcesem

8. dobrze przygotowany do egzaminu (wyrażenie slangowe)

9. pójść każdy w swoją stronę

10. bać się, martwić się

11 . tylko, niewiele

12. skomplikowane

13 . Watykan

14 . mężczyzna, pan (wyrażenie kolokwialne)
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Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6.

ksiądz  kardynał  biskup  profesor  książę  filozof  wykładowca  
egzaminator  papież  himalaista  bramkarz  student  marksista  katolik  

chrześcijanin  Żyd  lotnik  polonista  rzecznik prasowy  aktor  poeta

Spośród podanych określeń wybierz i podkreśl te, które dotyczą Karola Wojtyły. 
Uzasadnij swój wybór.

Uzupełnij brakujące formy przypadków. 

KSIĄDZ KSIĄŻĘ

przypadek liczba 
pojedyncza

liczba 
mnoga

liczba 
pojedyncza

liczba 
mnoga

mianownik ksiądz księża książę książęta

dopełniacz

celownik księciu

biernik księży

narzędnik książętami

miejscownik księdzu

wołacz

Imiesłów przymiotnikowy bierny

Imiesłów przymiotnikowy bierny tworzymy od tematu bezokolicznika za pomocą przyrostków: 
-any, -ony, -ty

Nieosobowe formy czasu przeszłego na –ano, -ono, -to, -ęto

Nieosobowe formy czasu przeszłego tworzymy od imiesłowu przymiotnikowego biernego

czytać – czytany
widzieć – widziany

robić – robiony
uczyć – uczony

umyć – umyty
psuć – psuty

wziąć – wzięty (ą:ę)

pytać
rozumieć

prosić
pić

zacząć

pytany
rozumiany
proszony

pity
zaczęty

pytano
rozumiano
proszono

pito
zaczęto
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Ćwiczenie 7.

Ćwiczenie 8.

Do podanych form czasowników dopisz formy imiesłowu przymiotnikowego 
biernego i znalezione w tekście nieosobowe formy czasu przeszłego.

W podanych zdaniach bezokoliczniki zamień na formy nieosobowe.

BEZOKOLICZNIK IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY
BIERNY

NIEOSOBOWA FORMA CZASU 
PRZESZŁEGO

0. zapytać zapytany zapytano

1. zapraszać

2. zapakować

3. usiłować

4. zacząć

5. próbować

6. mówić

7. powtarzać

0. 13 maja 1981 na Placu św. Piotra z wielką radością ________________(oczekiwać) na Jana Pawła II.

1.  Tego dnia _____________________________ (dokonać) zamachu na życie papieża.

2.   __________________________ (opowiadać) potem, że zamachowca od razu ____________________ 

(zatrzymać) dzięki pewnej siostrze zakonnej, która była wtedy w pobliżu.

3.  Po zamachu na papieża bardzo szybko ____________________________ (przewieźć) go do szpitala.

4.  W szpitalu natychmiast _______________________________ (podjąć) decyzję o operacji.

5.  Papieża ______________________________ (operować) kilka godzin.

6.  Tymczasem na całym świecie ______________________ (czekać) na wiadomości o stanie zdrowia 

papieża.

7.  ____________________________ (obawiać się), że Jan Paweł II nie przeżyje operacji.

8.  W mediach ____________________________ (spekulować) na temat osób odpowiedzialnych za zamach 

i ____________________________ (powtarzać) wiele niesprawdzonych informacji.

9.  Właściwie do dziś nie ___________________________ (wyjaśnić) do końca, kto stał za zamachem na 

Jana Pawła II.

10.  Z tego wydarzenia __________________________ (wyciągnąć) wnioski i ________________________ 

(zastosować) w Watykanie szczególne środki bezpieczeństwa, by chronić papieża.

oczekiwano
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Ćwiczenie 9.

Ćwiczenie 10.

Z listy przymiotników podkreśl te, które według ciebie charakteryzują Karola 
Wojtyłę. Uzasadnij wybór na podstawie przeczytanych anegdot.

Na podstawie przeczytanych anegdot napisz krótką charakterystykę Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II.

dowcipny  otwarty  tolerancyjny  przyjazny  wyrozumiały  skromny  
zarozumiały  cierpliwy  emocjonalny  wrażliwy  empatyczny  ambitny  

pewny siebie  gościnny  charyzmatyczny  interesujący  ciekawy  mądry  
inteligentny  pobożny  odważny  koleżeński  silny  poważny

Polecamy: 
Karol, człowiek, który został papieżem, reż. Giacomo Battiato, Francja, Kanada, Niemcy, Polska, 
Włochy 2005
Karol, papież, który pozostał człowiekiem, reż. Giacomo Battiato, Francja, Kanada, Niemcy, Polska, 
Włochy 2006
Przed sklepem jubilera, reż. Michael Anderson, Austria, Kanada, Włochy, RFN 1989 (ekranizacja 
dramatu napisanego przez Karola Wojtyłę)
Wart George Weigel, Świadek nadziei. Biografi a Papieża Jana Pawła II, Kraków 2002
Kwiatki Jana Pawła II, wybór i opracowanie: Janusz Poniewierski,  Kraków 2003
Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II w Wadowicach http://domjp2.pl/
Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” w Krakowie http://www.janpawel2.pl/
Małopolski Szlak Turystyczny im. Jana Pawła II http://szlakimalopolski.mik.krakow.pl
Pałac Arcybiskupów Krakowskich w Krakowie, ul. Franciszkańska 3
Katedra na Wawelu – Krypta św. Leonarda, Muzeum Katedralne
Grób rodziców Jana Pawła II na Cmentarzu Rakowickim
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