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5. Cały dzień spędzasz z Lolkiem na górskim szlaku. Zaczyna padać deszcz – postanawiacie 
przeczekać w pobliskim schronisku. Czekasz jedna kolejkę.  

* Karol Wojtyła uwielbiał aktywność fizyczną, w tym wędrówki górskie. Zamiłowanie do gór odziedziczył po 
ojcu, który w młodości towarzyszył mu w większości tego typu wycieczek. 

9. Wraz z Lolkiem i Jurkiem Klugerem udajecie się do synagogi, aby wysłuchać koncertu 
światowej sławy muzyków. Jest już późno, więc biegniecie.  Przesuwasz się do pola nr 11. 

* Synagoga to żydowski dom modlitwy i zgromadzeń religijnych. Przedwojenne Wadowice były miastem 
wielokulturowym, w którym były dwie synagogi. W 1937 roku, podczas koncertu kantora Dawida 
Kussawieckiego, wadowicką synagogę odwiedził młody Karol Wojtyła.  

1. **Jerzy Kluger, syn żydowskiego adwokata, to przyjaciel Karola Wojtyły z dzieciństwa. Chłopcy spędzali  
razem każdą wolną chwilę, między innymi często słuchali koncertów muzycznych znanych wirtuozów. 

14. Wspólnie z Lolkiem uczycie się do międzyszkolnego konkursu z języków obcych – greki, 
łaciny i języka niemieckiego. Aby utrwalić wiedzę, musisz udać się do szkolnej biblioteki. 
Wracasz do pola nr 12. 

* W 1930 roku  Karol Wojtyła rozpoczął naukę w szkole średniej – Gimnazjum Męskim im. Marcina 
Wadowity. Uczniowie uczyli się  między innymi greki,  łaciny oraz języka niemieckiego. 

18. Grałeś z Lolkiem i kolegami w waszą ulubioną piłkę nożną. Twoja drużyna wygrała. W 
nagrodę przesuwasz się do pola nr 21. 

* Wśród wielu sportowych zainteresowań to piłka nożna była jedną z pierwszych dyscyplin, którą uprawiał 
młody Karol Wojtyła. Najczęściej grał na pozycji bramkarza. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dom_modlitwy
https://pl.wikipedia.org/wiki/1937
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kantor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II


20. Wraz z kolegami udałeś się do cukierni Karola Hagenhubera na pyszne kremówki. Jeżeli 
wyrzucisz teraz „sześć” idziesz dalej, jeżeli nie – czekasz jedną kolejkę, aż koledzy zjedzą 
swoje porcje ciastek.  

* W wolnym czasie Karol Wojtyła i koledzy z Wadowic urządzali konkursy w jedzeniu kremówek. 
Rekordzista zjadł 16 ciastek. „Zawody” te odbywały się w wadowickiej cukierni wiedeńczyka Karola 
Hagenhubera. 

25. Spędzasz popołudnie na nartach - z kolegami z gimnazjum i z Lolkiem. Udało ci się 
najszybciej pokonać trasę. W nagrodę otrzymujesz dodatkowy rzut kostką.  

*Karol Wojtyła był od dzieciństwa wielkim miłośnikiem gór i pasjonatem narciarstwa.  
Na nartach jeździł także jako papież Jan Paweł II.  

29. Gracie w hokeja. Skrzywiłeś łyżwę i Lolek pomaga ci ją naprawić. Czekasz jedną kolejkę.  
 

* Przyjaciele z lat szkolnych wspominają, że Karol Wojtyła był zawsze bardzo koleżeński i każdy mógł liczyć 
na jego pomoc.  

32. Z Lolkiem i kolegami uczestniczycie w szkolnej wyprawie kajakowej. Dzięki szybkiemu 
nurtowi rzeki Skawy płyniesz prosto do pola nr 35. 

*Karol Wojtyła pasjonował się sportami wodnymi. Jego ulubioną dyscypliną było kajakarstwo. 

38. W Domu Katolickim przygotowujecie wraz z ministrantami wspaniały spektakl teatralny 
dla mieszkańców Wadowic. Nie macie jednak potrzebnych kostiumów. Czekasz jedną 
kolejkę na ich uszycie. 

*Dom Katolicki w Wadowicach był ośrodkiem życia kulturalnego w mieście. Między innymi tutaj 
wystawiano sztuki teatralne, w których grał młody Karol Wojtyła.   

42. Odwiedziłeś Lolka Wojtyłę w domu. Dzięki fascynującym opowieściom jego taty na temat 
historii Polski szybko odrabiacie lekcje.  Przesuwasz się do pola nr 44. 

*Tato przyszłego papieża, Karol Wojtyła senior, był ogromnym patriotą. Świetnie znał literaturę polską i 
historię. Często opowiadał synowi i Jurkowi Klugerowi dzieje naszego narodu. 

45. Kolega zgubił gdzieś swoją rakietę tenisową. Razem z Lolkiem postanawiacie ją odnaleźć. 
Czekasz jedną kolejkę.  

*Młody Karol Wojtyła świetnie radził sobie na korcie tenisowym. Często grywał z mistrzynią tej dziedziny 
sportu -Stefanią Kluger, siostrą Jerzego. 

 

 


