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Wstęp

„Karol – Człowiek, który został 

Papieżem” – film, który opisuje i 

pokazuje życie Karola Wojtyły. 

Film przedstawia nie tylko drogę 

do zostania Papieżem, lecz 

także przeżycia jego młodości, II 

wojny światowej, znajomoście, 

straty i zasługi. 



O filmie

Film zaczyna się 

rozpoczęciem II wojny 

światowej. Karol, razem z 

swoimi przyjaciółmi, biją 

dzwony kościoła, omawiają 

wojnę, szykują plany na swą 

przyszłość, Karol zamierza 

wstąpić do wojska. 



O filmie

Z biegiem czasu Karol 

postanawia, jednak, że musi 

poświęcić się duchowemu 

rozwoju swego i narodu. 

Pomaga i pociesza ludzi, gra 

w tajnym teatrze, później 

sięga być księdzem. Był też 

wykładowcą etyki.



O filmie

Podczas wojny Karol przeżywa 

straty wielu bliskich ludzi: ojca, 

przyjaciół (w tym jego bliskiego 

przyjaciela Tomasza), a nawet 

był załamany z powodu śmierci 

małego chłopczyka, którego znał 

mniej dnia. Chłopczyk zmarł z 

powodu bombardowania.



O filmie 

Po wojnie Karol staje się 

księdzem, a następnie 

biskupem. Uczy ludzi wartości 

religijnych oparte na miłości 

do Boga. Interesuje się

ludnością, próbuje zjednoczyć 

wszystkich, szczególnie 

młodzież. 



O filmie

Film skańcza się tym, 

że Karol Wojtyła został 

wybrany na Papieża, 

mimo tego, że wielu 

wierzyło, iż jest zbyt 

młody.



Fakty z życia

Karol Wojtyła, jako pierwszy, był Papieżem polskiej 

narodowości.

Był fizycznie aktywny: lubił jeździć na nartach oraz 

wspinać się na góry.

Pierwszy Papież, który napisał list do dzieci.



Fakty z życia

Znał biegle 7 języków obcych.

Wprowadził internet w Watykanie.

Był pierwszym Papieżem, który udzielał audiencji w 

mediach.



Fakty z życia

Karol Wojtyła miał siostrę, która zmarła 16 godzin po 

porodzie.

Prawdopodobnie, Karol Wojtyła urodził się w tę samą

godzinę, w którą go wybrano na papieża.



Podsumowanie

Karol Wojtyła miał życie pełne 

przygód jak smutnych, tak i 

wesołych. Do dziś jest on 

zaliczany jako nie tylko 

unikalny Papież, lecz też 

wyróżniał się swoją 

osobowością. Karol Wojtyła 

jest inspiracją dla wielu ludzi.



„Wczoraj do ciebie nie 
należy. Jutro 
niepewne... Tylko dziś 
jest twoje.”

- JAN PAWEŁ I I
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