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KLASY IV 

Jan Paweł II 

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Jego ojciec był 

zawodowym wojskowym. Matka - Emilia z Kaczorowskich - zajmowała się domem. Starszy 

o 12 lat od Karola brat Edward uczył się w wadowickim gimnazjum, a później studiował 

medycynę w Krakowie. 13 kwietnia 1929 r. zmarła matka Karola. Dziewięcioletnim 

chłopcem zajął się ojciec. We wrześniu 1930 r. Karol zdał egzamin do męskiego 

Państwowego Gimnazjum Śląskiego im. Marcina Wadowity. W 1938 r. rozpoczął studia 

polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim, przerwane wybuchem wojny. W czasie 

okupacji pracował jako robotnik w kamieniołomach w Zakrzówku i w fabryce "Solvay" w 

Krakowie. W 1941 r. zmarł mu ojciec. Do połowy 1943 roku Karol był związany z 

konspiracyjnym Teatrem Rapsodycznym. W 1942 r. rozpoczął studia na tajnym Wydziale 

Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończył je po wojnie w 1946 roku i z rąk 

Kardynała Adama Sapiehy otrzymał święcenia kapłańskie. Do 1948 roku odbywał studia na 

Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim w Rzymie. 

Pierwszą duszpasterską placówką księdza Karola była mała wiejska parafia Niegowić 

niedaleko Bochni. W 1949 roku arcybiskup Sapieha przydzielił Karolowi Wojtyle parafię św. 

Floriana na Kleparzu w Krakowie. Młody wikary nawiązał szybki kontakt z młodzieżą 

akademicką. Chodził z młodymi na wycieczki, do teatru, dyskutował i umiał ich słuchać. W 

1953 roku obronił rozprawę habilitacyjną na Uniwersytecie Jagiellońskim, po czym podjął 

wykłady z katolickiej etyki społecznej i filozoficznej w krakowskim Seminarium 

Duchownym oraz na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Sakrę biskupią otrzymał w 1958 

roku. W 1964 roku został arcybiskupem krakowskim, a w 1967 kardynałem. Brał aktywny 

udział w Soborze Watykańskim II. 

Po śmierci Jana Pawła I, 16 października 1978 roku został wybrany na papieża i przyjął 

imiona Jan Paweł II. Był pierwszym od 455 lat papieżem nie-Włochem i pierwszym Polakiem 

na Stolicy Piotrowej. Pontyfikat Jana Pawła II upływał pod znakiem posługi na rzecz 

ekumenizmu, cywilizacji miłości, wolności wzorowanej na Eucharystii. Odwiedził większość 

krajów świata - z tej racji zwany jest "papieżem pielgrzymem" - odbył ponad 100 

zagranicznych podróży duszpasterskich.. 

Papież jest autorem wierszy ogłaszanych głównie pod pseudonimem - Andrzej Jawień.  

Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37. Po śmierci papieża wielu 

duchownych i wiernych dodało mu nowy przydomek, nazywając go Janem Pawłem Wielkim. 



Tylko trzech papieży w historii kościoła katolickiego nosiło taki przydomek. Jan Paweł II 

został pochowany 8 kwietnia 2005 roku w Watykanie. 

 

Dom rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 

 

Matka chrzestna papieża, Maria Wiadrowska z dziećmi 

 

Grobowiec rodziców i brata na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_Rakowicki


 

Karol Wojtyła jako wikary w Niegowici 

 

Ulica Franciszkańska 3, „Okno papieskie” nad bramą wjazdową do Pałacu Biskupiego w 

Krakowie 

 

KLASY V 

Stanisław Wyspiański 

Stanisław Mateusz Ignacy Wyspiański (dramatopisarz, malarz) urodził się 15 stycznia 1869 

r. w Krakowie, przy ulicy Krupniczej. Już w wieku szkolnym przejawiał zainteresowania 

artystyczne oraz pasjonował się historią. Po otrzymaniu świadectwa dojrzałości zapisał się  

na wydział filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozpoczął studia malarskie w Szkole 

Sztuk Pięknych w Krakowie, której dyrektorem był w tym czasie Jan Matejko. Jako 

wyróżniającemu się studentowi, Matejko powierzył Wyspiańskiemu współudział w 

wykonaniu zaprojektowanej przez siebie polichromii w odnawianym kościele Mariackim. W 

lutym 1890 prace nad polichromią zakończono, a Wyspiański udał się w pierwszą podróż 

zagraniczną – przez Wiedeń, północne Włochy oraz Szwajcarię dotarł do Francji. Pobyt za 

granicą, gdzie oglądał przedstawienia teatralne, rozbudził jego zainteresowanie teatrem.  

Po powrocie do Krakowa Wyspiański stał się stałym bywalcem teatrów, rozwijając swoją 

pasję. Następnie w Paryżu kontynuował studiowanie malarstwa, prowadził własną praktykę 

malarską, uczęszczał na przedstawienia teatralne. Rozpoczął wtedy cykl portretów 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ulica_Franciszka%C5%84ska_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Biskupi_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Biskupi_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_Biskupi_w_Krakowie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malarstwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Matejko
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polichromia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Mariacki_w_Krakowie


dziecięcych, które stały się charakterystyczne dla jego twórczości plastycznej. W okresie 

paryskim powstały także pierwsze próby dramatopisarskie. 

W sierpniu 1894 roku Stanisław Wyspiański wrócił do kraju i zamieszkał na stałe  

w Krakowie. Wtedy zaprojektował i częściowo zrealizował polichromię Kościoła 

Franciszkanów, w którym umieścił witraże: bł. Salomei i św. Franciszka oraz Boga Ojca – 

zatytułowany „Stań się” – jedno ze swych najznakomitszych dzieł plastycznych. Następnie 

zajął się pracami nad rekonstrukcją renesansowych fresków w Kościele Dominikańskim. 

Ponadto kontynuował serię wizerunków dziecięcych, malował portrety wybitnych 

współczesnych sobie ludzi, dziewcząt i kobiet, stosując technikę pastelową. 

Jesienią 1900 roku poślubił młodą chłopkę, Teodorę Teofilę Pytko. Wkrótce uczestniczył w 

weselu swojego wieloletniego przyjaciela, Lucjana Rydla z chłopką. Wydarzenie to 

zainspirowało go do napisania dramatu „Wesele”, uznanego za arcydzieło twórcy. 

Pozostałe najbardziej znane dramaty St. Wyspiańskiego to: „Wyzwolenie”, „Noc 

listopadowa”, „Achilles”.  

Zmarł w 1907 roku. Pochowany został w Krypcie Zasłużonych na Skałce w Krakowie. 

 

 

Portret żony z artystą 

 

Macierzyństwo 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Witra%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krypta_Zas%C5%82u%C5%BConych_na_Ska%C5%82ce


 

Śpiący Staś 

 

Planty o świcie 

 

Dziewczynka z wazonem z kwiatami, 1902 

 

Róże – karton do polichromii w kościele franciszkanów w Krakowie, 1895 

 

 



KLASY VI 

Jan Matejko 

Jan Matejko najwybitniejszy przedstawiciel polskiego malarstwa historycznego XIX w. 

Urodził się 24 czerwca 1838 r. w Krakowie. Ojcem artysty był Franciszek Matejka, który 

przybył do Galicji na początku XIX wieku, gdzie poślubił Katarzynę Rosberg. Jan przyszedł 

na świat jako dziewiąty z jedenaściorga dzieci państwa Matejków. Gdy miał 13 lat w 1851 

roku znalazł się w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych. Jan Matejko był niskiego wzrostu, 

wręcz karłowaty. W czasie malowania z powodu krótkiego wzroku przykładał do lewego oka 

specjalne szkiełko. W 1858 roku w wieku 20 lat wziął na swój warsztat obraz "Szymon 

Starowolski z Karolem Gustawem przed grobem Łokietka". Rok później za obraz 

przedstawiający "Zygmunta Starego nadającego szlachectwo profesorom Akademii 

Krakowskiej w 1535 roku" Matejko dostał stypendium zagraniczne – wyjazd do Monachium. 

Powróciwszy do Krakowa, wynajął małą pracownię, w której powstały najwspanialsze jego 

dzieła: "Kazanie Skargi", "Rejtan" i "Unia Lubelska". Dzięki tym płótnom zdobył wielką 

sławę. Za ostatni z wymienionych obrazów uhonorowany został w Paryżu Legią Honorową. 

Mianowany został także dyrektorem krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wśród jego 

najwybitniejszych uczniów należy wymienić: Włodzimierza Tetmajera, Józefa Mehoffera czy 

Stanisława Wyspiańskiego. Mimo dużej popularności Matejko nie budził sympatii niektórych 

przedstawicieli polskiego życia kulturalnego. Jego twórczość krytykował m.in. Józef Ignacy 

Kraszewski. Matejko był niezwykle pracowity i wytrwały w opisywaniu glorii narodu 

polskiego. 

Jego twórczość była bardzo specyficzna i różniła się od tego, co w tym czasie malowano, 

Można ją łączyć z nurtem historyzmu, który rozwijał się w drugiej połowie XIX wieku. Jan 

Matejko usiłował przez swoje obrazy tłumaczyć historię Polski, przyczyny upadku 

Rzeczpospolitej, niemożności jej odrodzenia. Postrzegał losy państwa poprzez psychikę i 

czyny wybitnych jednostek tę historię kształtujących. Matejko wykonał jedno z największych 

dzieł malarstwa monumentalnego - polichromię w Kościele Mariackim w Krakowie (1889-

91). Dużą popularność zyskał cykl rysunków Poczet królów i książąt polskich (1890) oraz 

album ubiory w Polsce (1860). 

Dzieła Matejki przesycone były głębokim patriotyzmem i odegrały dużą rolę w umacnianiu 

świadomości narodowej. Podczas II wojny światowej najważniejsze dzieła zostały ukryte (np. 

Bitwa pod Grunwaldem zakopana w Lublinie). Po 1945 większość dzieł Matejki odnaleziono 

i poddano konserwacji. Obecnie znajdują się głównie w zbiorach Muzeum Narodowego w 

Krakowie i w Warszawie. Na dwa lata przed śmiercią (1891) zdążył jeszcze zrealizować 

zamiar utrwalenia na płótnie jednej z najświetniejszych chwil w naszych dziejach – 

Konstytucji 3 Maja. Malarz zmarł w 1893 roku w Krakowie. Pochowany jest na Cmentarzu 

Rakowickim w Krakowie. 

http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Poczet_1.htm
http://www.pinakoteka.zascianek.pl/Matejko/Images/Grunwald.jpg


 

Bitwa pod Grunwaldem 

 

Autoportret 

 

Stańczyk 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sta%C5%84czyk_(obraz_Jana_Matejki)


 

Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem 

S 

Hołd pruski 

           

Polichromia w Kościele Mariackim w Krakowie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Astronom_Kopernik,_czyli_rozmowa_z_Bogiem

