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2. Gdzie w czasie wojny pracował Karol Wojtyła jako robotnik? Dla ułatwienia odpowiedzi 
dodajmy, że swoje przeżycia z tego okresu opisał w wierszu „Kamieniołom”1.

Odpowiedź: 
Karol Wojtyła przez rok pracował jako robotnik w kamieniołomach na Zakrzówku, od 
września 1940 roku, przez okres bardzo ostrej zimy2.

INFORMACJE DODATKOWE

– Kamieniołomy należały do zakładów Solvay w Borku Fałęckim. Wapień potrzebny był do 
produkcji sody. Wielkie bloki trzeba było rozbijać i widłami ładować na lory kolejki 
wąskotorowej. Tę pracę wykonywał Karol Wojtyła wraz z kolegami, m.in. z Juliuszem 
Kydryńskim i Wojciechem Żukrowskim.
– Relacje towarzyszy pracy z Solayu zostały opracowane przez Karolinę Biedrzycką w książce-
albumie p.t. „Gniazdo z którego wyszedłem” i wręczone arcybiskupowi 5.06.1996 roku. Jest 
tam też krótki tekst ks. abpa Karola Wojtyły.
– Wiersz „Kamieniołom” napisany został w 1956 roku.

3. „Tak zwarci wśród siebie jedną mową, istniejemy w głąb własnych korzeni, czekając na 
owoc dojrzewań i przesileń. Ogarnięci na co dzień pięknem własnej mowy, nie czujemy 
goryczy, chociaż na rynkach świata nie kupują naszej myśli z powodu drożyzny słów”. 
Są to wersy3 o języku ojczystym, z jednego z poematów, które napisał Jan Paweł II. Podaj 
jego nazwę.

 Odpowiedź: 
Poemat, z którego pochodzą wyżej przytoczone wersy nosi nazwę „Myśląc Ojczyzna”4. 

4. Karol Wojtyła przez wiele lat pracował na KUL-u jako wykładowca. Podaj rok, w którym 
Ojciec Święty odwiedził ten Uniwersytet.

Odpowiedź: 
Ojciec Święty Jan Paweł II Katolicki Uniwersytet Lubelski odwiedził  w 1987 r. podczas trzeciej 
wizyty duszpasterskiej do Polski.

INFORMACJE DODATKOWE

– Rektorem KUL w 1987 r. był bp Piotr Hempek.
– Z Ojcem Świętym Janem Pawłem II spotkali się przedstawiciele uczelni akademickich z 
całego kraju oraz przedstawiciele Polskiej Akademii Nauk. Brakowało jedynie delegacji 
dwóch szkół akademickich.



– Papież dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę kolegium uniwersyteckiego 
Jego imienia – przyszłego ośrodka myśli filozoficznej i teologicznej, służącego badaniom nad 
polską kulturą religijną oraz duchową tożsamością narodu.
– Jan Paweł II modlił się również w kościele akademickim, dla którego wcześniej ofiarował 
kielich i patenę wraz z kwotą pieniężną przeznaczoną na stypendia naukowe.
– Na dziedzińcu uniwersyteckim stoi pomnik autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza 
przedstawiający dwóch klęczących przed sobą Pasterzy: Sługę Bożego dla Polski (Prymasa 
Polski kard. Stefana Wyszyńskiego) i Sługę Sług Bożych, niejako alegoryczną w swej wymowie 
scenę audiencji Jana Pawła II dla Polaków, która odbyła się w Auli Nerviego (obecnie Pawła 
VI) dnia 23.10.1978 roku.

OBJAŚNIENIA
1 – „Kamieniołom” – jeden z najgłośniejszych utworów Karola Wojtyły po raz pierwszy ukazał 
się drukiem w miesięczniku „Znak” (nr 6 z 1957 r.) sygnowany pseudonimem literackim 
Andrzej Jawień
2 – Temperatury dochodziły wówczas do ok. 30 st. C mrozu
3 – Wers – najmniejsza, podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego. 
4 – poemat „Myśląc Ojczyzna” Karol Wojtyła napisał w 1974 roku. 
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