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              Karol Wojtyła urodził 
się   18 maja 1920 r. w Wado-
wicach.  
             W dzieciństwie nazy-
wano najczęściej zdrobnie-
niem imienia – Lolek. Uważa-
no go za chłopca utalentowa-
nego i wysportowanego                
Już w tamtym okresie przy-
szłego papieża cechowała sil-
na wiara, w kościele parafial-
nym z oddaniem pełnił obo-
wiązki ministranta. Gdy miał 
8 lat przeżył śmierć matki.  
           W 1930 r. rozpoczął  
naukę w gimnazjum w Wado-
wicach, w 1938 r. podjął                
studia polonistyczne na Wy-
dziale Filozoficznym Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, gdzie 
wykazywał się dużą aktyw-
nością – brał udział w spotka-
niach literackich, uczestniczył 

w przygotowaniach spekta-
kli, pisał pierwsze utwory 
poetyckie.  
          W 1941 r. po długiej 
chorobie zmarł ojciec Karola.  
Rok później Wojtyła                     
podjął studia teologiczne                                 
w tajnym Metropolitalnym                     
Seminarium Duchownym                  
w Krakowie. W 1946 r. 
otrzymał święcenia kapłań-
skie.  
            Kolejne lata to                
okres intensywnej pracy                       
teologicznej, współpracy                      
z katolickimi czasopismami                                   
W 1958 r. został mianowany 
biskupem, w 1963 r. arcybi-
skupem, a w 1967 r.               
otrzymał nominację kardy-
nalską.  
             Po śmierci Jana               
Pawła I w 1978 r. drugie 
konklawe wybrało Karola 
Wojtyłę na nowego papieża.  
            Polak przyjął imię                          
Jana Pawła II, a jego pontyfi-
kat trwał ponad 26 lat i był 
jednym z najdłuższych                  
w historii.  
           Polski papież miał 
również duży wpływ                      
na zmiany, które  zaszły               
w tym czasie w Europie, 
m.in. upadek komunizmu.              
             W 1981 roku doszło 
do zamachu na Jana                  
Pawła II, Ojciec Święty                 

cudem uniknął śmierci.  
            Polski papież był                    
wielkim zwolennikiem ekume-
nizmu. Odbył 104 pielgrzymki 
(odwiedzając 134 kraje na całym 
świecie), w tym 8 razy Polskę. 
Ogłosił 1318 błogosławionych                  
i 478 świętych. Podczas pontyfi-
katu napisał 43 listy apostolskie, 
11 konstytucji, 14 adhortacji                             
i aż 14 encyklik. Jan Paweł II 
zmarł  2 kwietnia 2005 r.  
         Jego biografia często sta-
wiana jest za wzór chrześcijań-
skiej postawy wobec świata                 
i człowieka. Beatyfikacji Jana  
Pawła II dokonał papież                   
Benedykt XVI  w  2011 r.,                  
zaś kanonizacja miała miejsce                   
w 2014  r.  
 

 
Przygotowała  

Alicja Kasprzycka z kl. VIII 
 
 
 

ŻYCIORYS JANA PAWŁA II 

STR. 2 NIECODZIENNIK 



NIEZWYKŁY PONTYFIKAT  1978– 2005 

16 PAŹDZIERNIKA 1978 ROKU, 
METROPOLITA KRAKOWSKI 

KARD. KAROL WOJTYŁA ZOSTAŁ 
WYBRANY NA PAPIEŻA.  

PRZYBRAŁ IMIĘ JAN PAWEŁ II. 
BYŁ PIERWSZYM OD 455 LAT 

PAPIEŻEM SPOZA WŁOCH.                  
58-LETNI WÓWCZAS                 

JAN PAWEŁ II ZOSTAŁ 
NAJMŁODSZYM Z PAPIEŻY, 

JAKICH WYBRANO OD PÓŁTORA 
WIEKU.  
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 II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983) 

Pielgrzymka przebiegała pod hasłem 
„Pokój Tobie, Polsko – Ojczyzno moja!”.                            
Papież  odwiedził: Warszawę, Niepokalanów, 
Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę                 
św. Anny, Kraków. Podczas pielgrzymki Jan Pa-
weł II dokonał beatyfikacji – Urszuli Ledóchow-
skiej, Alberta Chmielowskiego i Rafała Kalinow-
skiego. Na Jasnej Górze złożył zakrwawiony 
pas, który miał na sobie w dniu zamachu,                 
13 maja 1981 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 

III pielgrzymka (8-14 czerwca 1987) 
Hasłem pielgrzymki było ,,Do końca ich 

umiłował”. Jan Paweł II podczas tej pielgrzymki 
bronił honoru Polaków, wobec władz. 

Papież odwiedził: Warszawę, Lublin, 
Tarnów, Kraków, Szczecin, Gdynię, Gdańsk, 
Częstochowę, Łódź, Warszawę.   

Jednym z głównych celów pielgrzymki 
był udział papieża w II Krajowym Kongresie 
Eucharystycznym. Jan Paweł II dokonał też bea-
tyfikacji – Karoliny Kózkówny i bp. Michał Ko-
zala.  

PIELGRZYMKI JANA PAWŁA II DO POLSKI  
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 I pielgrzymka (2-10 czerwca 1979) 
Pielgrzymka przebiegała pod hasłem: 

,,Gaude Mater Polonia”. Wtedy właśnie padły 
słynne słowa Papieża: ,,Niech zstąpi Duch Twój               
i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!”. Słowa te mia-
ły dwa symboliczne znaczenia: polityczne –                
wezwanie do walki o zmianę ustroju z totalitarne-
go na demokratyczny i duchowe – zachęcenie                 
do nawrócenia się. Papież odwiedził: Warszawę, 
Gniezno, Częstochowę, Kalwarię Zebrzydowską, 
Oświęcim, Nowy Targ i Kraków. Podczas tej wi-
zyty po raz pierwszy  w był swoich rodzinnych                 
Wadowicach jako papież.  

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


V pielgrzymka (22 maja 1995) 
Była to najkrótsza 

i nieoficjalna papieska wizyta 
w Polsce. Trwała zaledwie je-
den dzień. Hasło wizyty  
brzmiało: „Zło dobrem zwycię-
żaj”. Ojciec Święty odwiedził 
wówczas Skoczów, Bielsko-
Białą i Żywiec.   

 
VI pielgrzymka (31 maja–                             
10 czerwca 1997) 

Przebiegała pod hasłem: 
„Chrystus wczoraj, dziś                                 
i na wieki”.  

W czasie pielgrzymki 
Ojciec Święty uczestniczył             
m.in w europejskich obchodach 
tysiąclecia śmierci św. Wojcie-
cha i 600-lecia Wydziału               
Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Dokonał też 
kanonizacji św. Jadwigi królo-
wej. Papież odwiedził:                
Wrocław, Legnicę, Gorzów 
Wielkopolski, Gniezno, Po-
znań, Kalisz, Częstochowę,  
Zakopane, Ludźmierz, Kraków, 
Duklę, Krosno. Podczas piel-
grzymki miały miejsce  beatyfi-
kacje – matki Bernardyny               
Jabłońskiej i matki Marii Kar-
łowskiej. 
 
VII pielgrzymka (5-17 czerwca 
1999) 

Podróżował pod ha-
słem: ,,Bóg jest miłością”.            
Odwiedził 21 miejscowości, 
między innymi Drohiczyn.  
Odwiedził również po raz trze-
ci Wadowice i wypowiedział 
słowa: ,,Tu, w tym mieście 
wszystko się zaczęło. I życie się 
zaczęło, i szkoła się zaczęła,                  
i studia się zaczęły, i teatr się 
zaczął, i kapłaństwo się zaczę-
ło”. Podczas wizyty kanonizo-
wał bł. Kingę, dokonał też 111 
beatyfikacji.  

 
Ostatnia pielgrzymka (16-19 
sierpnia 2002) 
          Ostatnia pielgrzymka 
odbyła się pod hasłem: ,,Bóg 
bogaty w miłosierdzie”.                
Jan Paweł II odwiedził wów-
czas: Kraków, Kalwarię                
Zebrzydowską 
Podczas wizyty poświęcił 
Sanktuarium Bożego Miło-
sierdzia w Łagiewnikach, 
gdzie spoczywają relikwie 
św. siostry Faustyny Kowal-
skiej. 
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IV pielgrzymka (1–9 czerw-
ca, 13–20 sierpnia 1991) 

Pielgrzymka przebie-
gała w dwóch etapach pod 
hasłem: „Bogu dziękujcie,  
ducha nie gaście”. 

W pierwszym etapie 
podróży apostolskiej Jan                      
Paweł II odwiedził: Koszalin, 
Rzeszów, Przemyśl, Luba-
czów, Kielce, Radom, Łomżę, 
Białystok, Olsztyn, Włocła-
wek, Płock,  Warszawę.               
Dokonał beatyfikacji –                
bp. Józefa Sebastiana Pelcza-
ra, matki Bolesławy Lament, 
o. Rafała Chylińskiego 
i Anieli Salawy. 

W drugim etapie wizyty 
Jan Paweł II odwiedził:              
Kraków, Wadowice, Często-
chowę. Tu głównym celem 
jego wizyty było przewodni-
czenie obchodom VI Świato-
wego Dnia Młodzieży 
w Częstochowie. 

Przygotowały                             
Natalka Putkowska                        

i Magdalena Rybałtowska z 
kl. VIII 



        WITAJ, ZIEMIO POD-
LASKA… takimi  słowami 
przywitał pielgrzymów 
zgromadzonych na drohi-
czyńskich błoniach Jan             
Paweł II. 

     Wielu osobom trudno 
było uwierzyć, że oto                     
do niewielkiego miasteczka 
położonego w dolinie rzeki 
Bug, przybędzie sam pa-
pież. 

        Podczas ekumeniczne-
go nabożeństwa modlono 
się o jedność chrześcijan.   

      Ten dzień na zawsze 
zmienił nas i naszą Małą 
Ojczyznę. 

 

W dolinie góry Zamkowej 
Leniwie przepływa Bóg. 

Leży tu miasto Drohiczyn, 
Ziemi Podlaskiej gród. 

WITAJ, ZIEMIO PODLASKA…  
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Drohiczyn wszystko pamięta: 
Ojcowski uśmiech i słowa. 

Do wspomnień tych chętnie sięga, 
Na zawsze wdzięczność zachowa.  

Drohiczyn szczęściem dziś żyje, 
Bo Ojca wita Świętego, 

Radości nikt już nie kryje 
Z daru tak wspaniałego.  



          W naszej Małej Ojczyźnie odnajdujemy wiele miejsc 
związanych  z osobą Jana Pawła II. 

          Nasi najbliżsi pamiętają  pielgrzymkę papieża Polaka                         
do Drohiczyna (10 czerwca 1999 roku). To szczególne spotka-
nie na zawsze stało się wyjątkowym momentem w historii 
Drohiczyna i całego Podlasia.  

         Nie dziwi nas, że możemy odnaleźć ślady obecności                                    
Świętego Jana Pawła II w najbliższej okolicy. 

MIEJSCA ZWIĄZANE Z JANEM PAWŁEM II W MOJEJ MAŁEJ OJCZYŹNIE 

MAŁA OJCZYZNA                       
TO NASZE  NABLIŻSZE 

OTOCZENIE, KTÓRE 
POZNAJEMY JUŻ WE 

WCZESNYM 
DZIECIŃSTWIE.                            

TO MIEJSCE, Z KTÓRYM 
JESTEŚMY ZWIĄZANI 

EMOCJONALNIE, 
PONIEWAŻ TU SIĘ 

URODZILIŚMY, 
WYCHOWALIŚMY                                      

I MIESZKAMY.  
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1. LĄDOWISKO PAPIESKIE 

       To miejsce,  gdzie 10 czerw-
ca 1999 roku stanął papieski                    
śmigłowiec.  

 

       5 czerwca 2016 roku została tam poświęco-
na Jubileuszowa Kaplica Jezusa Miłosiernego.  

          Każdego roku w rocznicę tej wizyty ucz-
niowie i uczennice Zespołu Szkół w Drohiczy-
nie idą na lądowisko, aby dać wyraz szacunku                    
dla świętego Jana Pawła II i jego nauki. 



2. KOPIEC PAMIĘCI PODLASIA  

         Powstał  na pamiątkę dziesią-
tej rocznicy  ( rok 2009) wizyty Jana 
Pawła II w Drohiczynie. Kopiec 
mierzy prawie 10 m.  

        Wieńczy go replika pękniętego 
krzyża, który jest połączony ramio-
nami ukrzyżowanego Chrystusa               
i rybacką siecią Św. Piotra. Pęknię-
ty krzyż symbolizuje podziały                  
w chrześcijaństwie.  

3. KATEDRA ŚWIĘTEJ TRÓJCY W DROHICZYNIE 

TO  W TEJ 
ŚWIĄTYNI 

MODLIŁ SIĘ               
JAN  PAWEŁ II  
10 CZERWCA 
1999 ROKU 
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            Papieski ołtarz zbudowany na przyjazd                                  
Jana Pawła II do Drohiczyna był symboliczny.         

      Kopiec do tej symboli-
ki nawiązuje. Podobień-
stwo jest bardzo wyraźne. 



5. MURAL PAPIESKI 

Został odsłonięty i poświęcony 
przez biskupa Tadeusza Pikusa                            
10 czerwca 2019 roku. Było to wyda-
rzenie ważne dla wszystkich nas.  

O wyjątkowości Jana Pawła II mówi-
l iśmy w montażu s łowno -
muzycznym.  

Wzruszeni śpiewaliśmy pieśń:                    
W dolinie Góry Zamkowej… 

 

TE DWIE 
INICJATYWY 

PODJĘTO DLA 
UCZCZENIA                

20 ROCZNICY 
WIZYTY OJCA 

ŚWIĘTEGO 
W 

DROHICZYNIE  
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4. PAPIESKI OŁTARZ PRZY KATEDRZE 

 Ten ołtarz zbudowany na niewielkim wzniesieniu z rze-
ką Bug jest  odwzorowaniem ołtarza zbudowanego na 
drohiczyńskich błoniach 20 lat temu. Przy podobnym 
ołtarzu przed 20 laty Ojciec Święty przewodniczył nabo-
żeństwu ekumenicznemu.  

 

Pierwszy raz sprawowano przy nim uroczystą Euchary-
stię 8 czerwca 2019 roku (  w 20 rocznicę wizyty Ojca 
Świętego) 



6.   SALA PAPIESKA W MUZEUM DIECEZJALNYM 
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7. PAPIESKI DĄB 
            Chcemy zwrócić waszą uwagę na niezwykłe 
drzewo rosnące przed naszą szkołą. Papieski dąb został 
uroczyście posadzony w 2006 roku.   
            Historia dębów papieskich rozpoczęła się w 2004 
roku. Wtedy to polscy leśnicy, w czasie jednej z piel-
grzymek do Watykanu,  zawieźli 2,5 kg nasion Chrobre-
go ( najstarszego dębu szypułkowego w Polsce).  
           Do Polski nasiona wróciły z błogosławieństwem 
Jana Pawła II i od tej pory każdy "potomek" Chrobrego 
nazywany jest dębem papieskim. Przetrwało 514 sadzo-
nek.  
          W tym czasie "dzieci" Chrobrego zostały podzielo-
ne między nadleśnictwa, szkoły, seminaria duchowne                            
i sanktuaria w całej Polsce. Każda sadzonka posiada sto-
sowny certyfikat z nadanym kolejnym numerem. Ponie-
waż są to drzewka szczególne, ich sadzenie w całym 
kraju odbywa się w sposób uroczysty z udziałem ducho-
wieństwa i władz lokalnych.  
        Zamierzeniem leśników polskich było,  aby te dęby 
rosły w całym kraju, w miejscach szczególnie związa-
nych z działalnością Jana Pawła II i żeby były żywym                 
i długowiecznym – jak dąb Chrobry – pomnikiem cza-
sów, gdy był papieżem.  
     Uczniowie Zespołu Szkół w Drohiczynie opiekują się 
dębem, rozumieją, jakim wyróżnieniem jest fakt,                           
że został on posadzony w naszym miasteczku. 
 

           W  Sali Papieskiej Muzeum Die-
cezjalnego w Drohiczynie zgromadzo-
no pamiątki związane z wizytą w Dro-
hiczynie w 1999. Możemy zobaczyć 
tam: tron papieski, kapę, w której od-
prawiał nabożeństwo, mszał, doku-
ment z Pieczęcią Rybaka, znaczki 
Poczty Polskiej z papieżem. 



8. POPIERSIE JANA PAWŁA II 

        Każdego dnia spoglądamy na Jana Pawła II. 
Jego popiersie znajduje się przez Zespołem Szkół                    
w Drohiczynie.  
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             Wyrazem naszej pamięci o świętym Janie Pawle II są kwiaty składane  przed popiersiem 
w rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża ( październik), rocznicę śmierci ( kwiecień) oraz 
rocznicę wizyty w Drohiczynie.  

9. PAPIESKA SALA PAMIĘCI 

           To szczególne miejsce w naszej szkole. Zgro-
madziliśmy tam pamiątki związane z Janem 
Pawłem II. Uczniowie Gimnazjum im. Jana                 
Pawła II  otaczali je opieką, pamiętając o wielkości 
patrona szkoły, do której uczęszczali.  

         Wartości, jakie wskazywał nam Jan Paweł II 
są uniwersalne. Nie zmieniają się, mimo upływu 
czasu.  Mimo, że Gimnazjum im. Jana Pawła II 
przestało istnieć w 2019 roku, my czujemy potrze-
bę  podtrzymywania  tradycji  szkolnych związa-
nych z osobą Karola Wojtyły.  



          W ramach wolonta-
riatu działa Szkolne Koło 
Caritas. Co roku organizu-
je zbiórki żywności, loterię 
fantową oraz misyjne kolę-
dowanie.  

         Wszystko  w  zgodzie 
ze słowami Jana Pawła II: 
„Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie 
przez to, co ma, lecz przez 
to, czym dzieli się z inny-
mi”  

TYDZIEŃ MISYJNY– LOTERIA FANTO-

IDEAŁY PAPIESKIE WCIĄŻ DLA NAS WAŻNE  

SZKOLNE KOŁO CARITAS  

JAN PAWEŁ II BYŁ 
PATRONEM 

GIMNAZJUM, KTÓRE 
DO 2019 ROKU 
WCHODZIŁO W 

SKŁAD ZESPOŁU 
SZKÓŁ W 

DROHICZYNIE. 
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AKCJE CHARYTATYWNE 

KIERMASZE OKOLICZNOŚCIOWE 

KOLĘDNICY MISYJNI 

KAWIARENKA  ANDRZEJKOWA 



             W rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, wspomi-
namy jego osobę, miejsca szczególnie dla niego ważne. Na no-
wo wybrzmiewają słowa, które kierował do Polaków podczas 
pielgrzymek do Polski  i  podczas audiencji w Rzymie. 

            Utwierdzamy się w przekonaniu, że  dzięki słowu jest 
obecny wśród nas. 

          W tym roku każdy  z nas 
przeżywał rocznicę śmierci Jana 
Pawła II w domu.  

         Tego dnia, zgodnie z ogól-
nopolską inicjatywą, zapalali-
śmy świece  w oknach i łączyła 
nas modlitwa różańcowa. 

        Rok temu, w ten szczegól-
ny dla wszystkich Polaków 
dzień,  przywoływaliśmy słowa  
papieża: Idźcie naprzód z nadzie-
ją.  Tej nadziei potrzeba nam                
w trudny czas. 

        Kolejny raz mądrość Jana 
Pawła II  jest odpowiedzią                        
na trudy naszego życia. 

DZIEŃ PAPIESKI  

ROCZNICA ŚMIERCI JANA PAWŁA II  
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Spotkanie poświęcone Janowi Pawłowi II w kwietniu 2019 roku. 



       IX Turniej wielozadaniowy, 

który odbył się 5 czerwca 2019        

roku był świętem nas wszystkich. 

Gościliśmy reprezentacje szkół im. 

Jana Pawła II z Siemiatycz, Dziad-

kowic i Rutki. Jan Paweł II jest  dla 

nas niezaprzeczalnym wzorem do 

naśladowania. Należymy do Ro-

dziny Szkół imienia Jana Pawła II,. 

Chcieliśmy się lepiej poznać, 

współdziałać, rozmawiać o tym, 

czego mógłby wymagać od nas 

papież Polak. Zadania, z jakimi się 

mierzyliśmy,  wymagały kreatyw-

ności, zaangażowania i przede 

wszystkim współpracy. 

WIELOZADANIOWY TURNIEJ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II 

STR. 14 NIECODZIENNIK 

            Po obejrzeniu przedstawienia: 
”Którędy…”, wzięliśmy udział w turnieju wie-
dzy, grze terenowej, zadaniach sportowych, 
muzycznym konkursie piosenki papieskiej 
oraz konkursie recytatorskim. Urozmaiceniem 
była belgijka, którą wspólnie zatańczyliśmy. 
Na zakończenie zrobiliśmy pamiątkowe zdję-
cie przy muralu, który został odsłonięty kilka 
dni później. 

         Mówi się, że Jan Paweł II zmienił świat. Ale do-
konał tego nie siłą miecza, tylko siłą słowa. Wielo-
krotnie powtarzał: Miejcie odwagę żyć dla miłości. Bóg 
jest miłością. Wierząc w niezaprzeczalna moc miłości, 
słowa te uczyniliśmy mottem naszego spotkania.  



GDY  MYŚLĘ O ŚWIĘTYM JANIE PAWLE II TO...  

POPROSILIŚMY WAS                         
O DOKOŃCZENIE ZDANIA. 

NAJCIEKAWSZE WYPOWIEDZI 
PUBLIKUJEMY W TYM 

OKOLICZNOŚCIOWYM WYDANIU  
DZIĘKUJEMY ZA WSZYSTKIE 

PRZESŁANE WYPOWIEDZI.                        
SĄ ONE BARDZO RÓŻNORODNE. 

ZWRACALIŚCIE UWAGĘ NA WIELE  
ELEMENTÓW ZWIĄZANYCH                     

Z PAPIEŻEM. WSZYSTKIE ONE 
SKŁADAJĄ SIĘ NA NIEZYWKŁY 

OBRAZ JANA PAWŁA II. 

STR. 15 NUMER OKOLICZNOŚCIOWY 

Gdy myślę o świętym Janie                    
Pawle II, przypominam sobie bar-
dzo ciekawą historię z jego życia, 
którą poznałam, podczas zwiedza-
nia domu rodzinnego papieża                  
w Wadowicach. Był zwykłym, 
skromnym człowiekiem o bogatej 
wiedzy i wielkim sercu. Potrafił jed-
noczyć ludzi i wskazywać im wła-
ściwą drogę. Od dziecka wyznawał 
zasadę: „Czas ucieka, wieczność 
czeka”, która widniała na zegarze 
kościelnym, widzianym przez okno 
w jego domu.  

Aleksandra  Niewiarowska, kl. VI a 

Gdy myślę o świętym Janie 

Pawle II, czuję ciepło na sercu. 

Jest on moim największym 

autorytetem. Uczył nas dobra, 

pokory i wybaczania nawet 

największym wrogom. Wize-

runek Jana Pawła II na naszej 

szkole, na powstałym muralu 

oddziałuje bardzo pozytywnie 

na naszą szkolną młodzież. 

Patrząc na jego wizerunek za-

chowujemy powagę i uczymy 

się pokory. Jest on naszym 

wyciszeniem.  

Laura Kalinowska, kl. VI a 

Gdy myślę o Janie Pawle II,  

mam przed oczyma wspaniałego 

i wielkiego człowieka, który bar-

dzo dużo zrobił dla Polski oraz 

ludzi. Jest ogromnym autoryte-

tem i wzorem do naśladowania, 

zarówno dla młodych i starszych 

osób. Myśląc o papieżu, wspomi-

nam jego wizytę w Drohiczynie 

oraz mural na szkole.  

Monika Iwaniuk, kl. I LO 
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STR. 16 NIECODZIENNIK 

Gdy myślę o świętym Janie Pawle II, w pewnym sensie                
zadziwia mnie Jego siła ducha i woli, ale najbardziej                
zaskakujące jest to, że on, wielki papież, który mógł                    
nie opuszczać Watykanu, wybrał pielgrzymowanie. Wracał 
też wielokrotnie do swej ojczyzny mimo wielu trudności,                 
z którymi przyszło Mu się zmierzyć (władze PRL-u, postę-
pująca  choroba).  
Gdy rozważam życie zwykłego chłopaka z Wadowic –                
Lolka, podziwiam go, że tak wiele zrobił w ciągu swojego 
pontyfikatu zarówno jako duchowny i patriota. Smutno mi, 
że już go z nami nie ma. To był wielki Człowiek.  
 

Magdalena Kosińska kl.   IV a 

Gdy myślę o świętym Janie Pawle 
II, widzę wielkiego Polaka, który 
miał ogromne serce przepełnione 
miłością do wszystkich, których 
spotkał na swej drodze. Można 
wymienić wiele sytuacji, w któ-
rych ta dobroć się ujawniała. Jed-
nak najbardziej znaną jest scena, 
w której Ojciec Święty wybaczył 
swojemu zamachowcy. 
 

Alicja Kasprzycka kl. VIII 
 Gdy myślę o świętym Janie              

Pawle II, przypominam sobie               
o jego wspaniałych słowach. 
Przekazywał je jako pośrednik 
między Bogiem a ludźmi. Był nie-
zwykle stanowczy i konkretny               
w swojej posłudze. Nie potrafił 
przejść obojętnie obok cierpią-
cych, tak jak Jezus. 

Marek Kłosowski, kl. V 
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STR. 17 NIECODZIENNIK 

Gdy myślę o świętym                      
Janie Pawle II, przypomina                          
m i  s i ę  j e g o  w i z y t a                               
w Drohiczynie. Zagościł on                
u nas 10 czerwca 1999 roku. 
Przywitało go około 200 tysię-
cy ludzi. Na ołtarzu znajdował 
się pęknięty krzyż, połączony 
przez postać Chrystusa i ry-
backą sieć Piotra, co wskazy-
wało drogę do pojednania. 
 

Patrycja Tylus, kl. VI b 

Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle II, to wyobrażam sobie 
stojącego obok Boga w Niebie. 

Julia Czapska,  kl. VIII 

Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle II, to przypominam so-
bie Jego ulubioną pieśń 
„Barkę”. Wiem, że przyczynił 
się do obalenia komunizmu             
w Polsce. Jego postać mogę 
oglądać na muralu naszej 
szkoły. 

Mateusz Olszewski, kl. IV a 

Gdy myślę o Janie Pawle II, to 
kojarzy mi się uśmiechnięty, 
ubrany na biało kapłan. Wiem, 
że kiedyś był taki jak my teraz, 
a jednak został świętym. Zosta-
wił nam wiele mądrych słów, 
które warto znać. Zmarł dzień 
przed urodzinami mojej sio-
stry.  

Zbyszek Kosiński, kl. V 
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Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle II, żałuję, że nie mo-
głam go zobaczyć. Wiem, że 
był cudowną osobą. Jestem 
też zdziwiona, a  zarazem 
szczęśliwa, że Jan Paweł II 
wybrał właśnie Drohiczyn na 
miejsce swojej wizyty. Z pa-
pieżem kojarzy mi się kopiec 
w Drohiczynie.  

Julia Korzeniewska, kl. VI a 

Gdy myślę o świętym Janie 

Pawle II, to na mojej twarzy 

maluje się uśmiech. Był jedy-

nym papieżem, który pocho-

dził z Polski. Moi dziadkowie                           

i rodzice mieli okazję go zoba-

czyć, kiedy był w Drohiczynie, 

lecz ja już nie zdążyłam.                       

Aby upamiętnić wizytę Jana 

Pawła II,  na naszej szkole poja-

wił się mural z jego portretem. 

Jeszcze do niedawna był patro-

nem naszego gimnazjum. 

 

Milena Zakrzewska, kl.  VI a.  

Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle II, widzę osobę                     
duchowną, która dostrzegała 
dobro w ludziach i zachęcała 
wszystkich do zmiany              
na lepsze.  

 
Damian Moczulski,  kl. IV a 
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Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle, przypomina mi się 
wielki Polak. Był on papie-
żem i patriotą. Odwiedził 
wiele krajów. Podczas jed-
nej z wizyt w Polsce,  przy-
był do Drohiczyna. 

Kuba Szumski, kl. VI b 

Gdy myślę o Janie Pawle II,               
to mój dzień staje się lepszy, 
moje problemy znikają, mój 
smutek przemija, ponieważ 
Ojciec Święty był zawsze rado-
sny i uśmiechnięty, miał 
ogromną wiarę w małych lu-
dzi. Wierzę, że w trudnych 
chwilach czuwa nad moją ro-
dzina i nade mną. 

Wiktoria Słomczyńska, kl. IV a 

Gdy myślę o świętym Janie 

Pawle II, widzę przed sobą 

jego postać wędrującą szlaka-

mi i polskie góry, które prze-

cież tak bardzo kochał. Wypo-

wiedział on słowa, że                              

górach , które są piękne i ma-

jestatyczne, jesteśmy bliżej 

Boga. 

Emilia Kosk, kl.  I LO 

Gdy myślę o Janie Pawle II, to 
w pamięci mam fakt,                  
iż był pierwszym papieżem nie 
pochodzącym z Włoch, był pa-
pieżem z naszego kraju. Przy-
pominam też sobie jego piel-
grzymkę do Ojczyzny                 
w 1999 roku. Wtedy odwiedził 
nasze miasto i podczas tego po-
bytu zachwycał się otaczającą 
przyrodą.  

Julia Buśko, kl. VIII 

Gdy myślę o Janie Pawle II, 
wzruszam  się nad tym, jakim 
był człowiekiem. Jego dobroć, 
ciepło, miłość, którą roztaczał 
wokół siebie to było coś 
niesamowitego. Był osobą, 
która kocha każdego bez 
wyjątku i człowiekiem, którego 
kochał świat. Był wyjątkowy  

 
Jakub Grajewski, kl. V 
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Gdy myślę o Janie Pawle II, 
wyobrażam sobie prawdziwe-
go patriotę i dobrego człowie-
ka. Myślę również o muralu, 
który jest na ścianie naszej 
szkoły. Przypominam sobie 
zeszłoroczny turniej piłki noż-
nej. Wyobrażam sobie też jego 
pielgrzymkę do Drohiczyna. 
Trudno uwierzyć, że tego dnia 
przybyło tutaj tak wiele ludzi, 
by modlić się o jedność. 

Karol Barszczewski, kl. VI b 

Gdy myślę o świętym Janie 
Pawle II, przypomina mi się, 
jak moja mama opowiadała                 
o wizycie Jana Pawła II w Dro-
hiczynie. W pamięci mam rów-
nież ceremonię poświęcenia 
muralu Jana Pawła II.  Było 
uroczyście i  wzruszająco. 

 

Monika Golańska,  kl. VI b 

Gdy myślę o świętym Janie Pawle II, zdecydowanie przypo-
mina mi się moment, gdy cała szkoła wkładała swoje serca 
w śpiew ulubionej pieśni papieża pt; ,,Barka". W moich my-
ślach pojawiają się również: coroczne zapalanie zniczy                     
na Lądowisku Papieskim, Kopiec Pamięci Podlasia przy 
szkole oraz mural przypominający nam o świętym Polaku. 
We wspomnieniach powracają biegi organizowane, aby od-
dać cześć dla św. Jana Pawła II. W tę aktywność angażowali 
się wszyscy, którzy tylko mieli taką możliwość. Rywalizacja 
schodziła na drugi plan, a uczniowie biegli dla upamiętnie-
nia i pokazania jak ważną osobą był dla nich Karol Wojtyła.  

Klaudia  Barszczewska, kl. I LO 
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Gdy myślę o świętym Janie Pawle to czuję wielką radość i dumę 
z tego, że był papieżem Polakiem. Cieszę się, że odwiedził nasze 
rodzinne okolice w 1999 roku. Św. Jan Paweł II jest dla mnie 
prawdziwym autorytetem, gdyż był człowiekiem o otwartym 
sercu dla każdego, który nauczał nas słuchać i wybaczać bliźnie-
mu. Próbował zmienić świat na taki, aby zapanował nareszcie 
spokój. Chciałabym wzorować się na takim autorytecie. Zawsze 
pozostanie jego nauka w mojej pamięci. 

Kamila Sawicka, kl. V 

Dla mnie ważne są słowa Jana 
Pawła II „ Musicie od siebie 
wymagać , nawet gdyby inni 
od was nie wymagali”. Te sło-
wa dają mi motywację. Moty-
wację do tego żeby być lep-
szą, żeby dawać z siebie 
wszystko. Te słowa oznaczają, 
że to my jesteśmy odpowie-
dzialni za samych siebie i za 
swoje czyny. Powinniśmy 
mieć wyznaczony jakiś cel                      
w życiu do którego będziemy 
dążyć. Powinniśmy wymagać 
od siebie tego żeby być do-
brym dla siebie i innych ludzi. 
Bo dobro powraca. 

 
Gabriela Krasowska, kl. V 

Gdy myślę o Janie Pawle II to 
przypominają mi się wszyst-
kie turnieje i przedstawienia,                  
i przepiękny mural na naszej 
szkole. Jan Paweł II był do-
brym człowiekiem i zrobił du-
żo dobrego na świecie. Jak 
myślę o nim, to kojarzy mi się 
z miłością, dobrocią, szczero-
ścią. Na zawsze zostanie pro-
myk w moim sercu. 

 
Wiktoria Płonowska, kl. V 



PAPIEŻ DZIECI I MŁODZIEŻY  

          O bliskości jaka łą-
czyła go z młodymi, 
świadczą słowa wypo-
wiedziane w 2005 r. tuż 
przed śmiercią, gdy                 
na Plac Świętego Piotra 
przybyło tysiące ludzi: 
 
„Szukałem Was, a teraz Wy 
przyszliście do mnie i za to 

Wam dziękuję”. 
 

         Te słowa są jak testa-
ment spisany przez lata 
jego posługi. Nie ma już 
między nami naszego 
Przewodnika, ale jest jego 
„testament”.                                  
        Wspominajmy te sło-
wa, wsłuchujmy się                  
w nie, odkrywajmy na 

nowo, żyjmy nimi, a wtedy spełni 
się jego marzenie. 
 
,,Szukałem Was, Młodzi – a w Was 
szukałem nadziei na lepsze jutro, 

lepszy świat. 
Bez wojen i nienawiści”. […] 

„Wy, Młodzi, jesteście właśnie tą 
nadzieją: młodością narodów i społe-

czeństw, 
 młodością każdej rodziny i całej 

ludzkości – również młodością ko-
ścioła.  

[…] W Was jest nadzieja, ponieważ 
Wy należycie do przyszłości,  
a zarazem przyszłość do Was                     

należy”.  
Przygotowała  

Laura Kalinowska,  kl. VI a 

Jan Paweł II zawsze był 
papieżem dzieci. Podczas swo-
jego pontyfikatu wykorzysty-
wał każdą okazję, by tych naj-
młodszych przytulać, błogo-
sławić, rozmawiać z nimi,            
posyłać serdeczne uśmiechy, 
rozdawać buziaki. Za tę ser-
deczność maluchy kochały Oj-
ca Świętego, lgnęły do niego                  
i ani trochę się go nie bały.  
          Szczególna więź łączyła 
go także z młodzieżą. Zarów-
no kiedy był księdzem Karo-
lem, biskupem czy też papie-
żem Janem Pawłem II. Był               
on wymagającym ojcem. Prze-
wodnikiem duchownym.  
         Młodzi ludzie go uwiel-
biali, bo potrafił znaleźć z nimi 
wspólny język. On także chęt-
nie spotykał się z młodzieżą, 
bo zawsze czuł się młodym 
duchem. Wypowiadane przez 
niego słowa dodawały im otu-
chy i były drogowskazami                 
w codziennym życiu.  
                   Stałym punktem                  
Ojca Świętego we wszystkich 
p i e l g r z y m k a c h  b y ł y                      
s p o t k a n i a  z  m ł o d y m i                     
ludźmi, zapraszał ich także                                   
do uczestnictwa w Świato-
wych Dniach Młodzieży. 

STR. 22 NIECODZIENNIK 



STR. 23 NIECODZIENNIK 

Które słowa Jana Pawła 
II są dla Ciebie ważne?  

 

Trudno wskazać jedną 
myśl Jana Pawła II. Wie-
le takich było.  

 

Oto Wasze propozycje 
myśli i ich interpretacji. 

MYŚLI JANA PAWŁA II  

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada, lecz przez to 

kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to czym się dzieli                    

z innymi.” Są to słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II                  

w Manili w 1981 r. w dzielnicy slumsów. Słowa te są ważne 

zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdzie ludzie dążą do tego, 

aby posiadać jak najwięcej rzeczy materialnych, nie licząc się 

z innymi. Jan Paweł II był skromnym człowiekiem, mimo peł-

nionej najwyższej funkcji w Kościele katolickim. Wszystkich 

ludzi traktował równo: bogatych i biednych, młodych i sta-

rych, bez względu na kolor skóry, czy wyznanie. Potrafił wy-

baczyć nawet człowiekowi, który 13 maja 1981r. postrzelił go 

na Placu Świętego Piotra. Kochał Boga, ludzi, wolność i przy-

rodę. Swoją wiedzą i spojrzeniem na świat przez lata dzielił 

się z ludźmi w sposób prosty i przystępny.  Jan Paweł II swo-

im życiem pokazał mi, że nie są ważne rzeczy, którymi się 

otaczam, ponieważ najważniejsi są ludzie z którymi mogę 

dzielić się swoimi problemami i radością.  

Aleksandra Niewiarowska, kl. VI a 

Najważniejsze słowa Jana Pawła II dla mnie to: „Czas ucieka wieczność cze-

ka”. Powiedział je w rodzinnym mieście, w Wadowicach. Są dla mnie ważne, 

ponieważ uświadamiają mi, że wszystko kiedyś przeminie. Lecz wieczność 

czeka na wszystkich. Z każdym dniem mamy coraz mniej czasu do odejścia    

w wieczność. Z tego powodu powinniśmy zachowywać się jak najlepiej.               

Nie powinniśmy się bać mijającego czasu. 

Łukasz  Maćkowiak, kl. V 
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MYŚLI JANA PAWŁA II  

Bardzo ważne są dla mnie słowa św. Jana Pawła II: ,,Wczoraj do Ciebie nie nale-

ży. Jutro niepewne… Tylko dziś jest twoje.”. Niosą one wielkie przesłanie                

dla każdego z nas. Myśl ta jest bardzo istotna dla mojej osoby, zwłaszcza w naj-

trudniejszych momentach. Skłania do zastanowienia się nad nami samymi                  

i naszym postępowaniem. Często przez długi czas przejmujemy się, bądź za-

martwiamy tym, co minęło. Przestajemy zwracać uwagę na to, co jest dzisiaj, że 

to jest właśnie ten moment, od którego zależy wszystko. To teraz możemy 

zmienić nasze życie. Nic nie należy odkładać na później, na jutrzejszy dzień, 

tydzień, a może rok… Jutro jest niepewne, nie wiemy, co może się zdarzyć, co 

los nam przyniesie… Właśnie ta myśl nam o tym przypomina.  

 

Emilia Kosk,  kl. I LO 

,,Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest twoje'' 

Te słowa są dla mnie ważne i miały duży wpływ na mój sposób  myślenia. Jan 

Paweł II jasno mówił, że przeszłość  i przyszłość nie są pod naszą kontrolą. 

Jedyne nad czym możemy panować ,to teraźniejszość. Możemy te słowa rozu-

mieć jako dobrą radę. Nie powinniśmy zamartwiać się przeszłością, ponieważ 

nie jesteśmy w stanie jej zmienić. Niestety, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 

co wydarzy się następnego dnia. To właśnie „dziś” jest tym, na czym powin-

niśmy się skupić. Właśnie to ,co jest teraz, powinno stanowić dla nas priory-

tet. Nie możemy marnować czasu na myślenie o tym, co się stało. Jan Paweł II 

wypowiedział wiele mądrych i bardzo istotnych sentencji, jednak ta najbar-

dziej do mnie przemawia.  

Klaudia  Barszczewska, kl. I LO 
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Moim zdaniem, słowa Jana Pawła 
II ,,Być człowiekiem sumienia to zna-
czy wymagać od siebie, podnosić się                
z własnych upadków i ciągle na nowo 
się nagradzać"  to są bardzo piękne i 
zawierają ciekawy przekaz. Mówią, 
aby żaden człowiek się nigdy nie pod-
dawał To jest bardzo ważne i każdy 
człowiek powinien o tym pamiętać. 
Jan Paweł II był autorytetem dla mło-
dych ludzi, ale też i dla starszych.  Jego 
słowa miały wielką siłę.  

Drugim przykładem bardzo pięknych 
słów wypowiedzianych przez papieża 
były: ,,Musicie od siebie wymagać, na-
wet gdyby inni od was nie wymagali". 
Interpretuje to w taki sposób, że Jan 
Paweł II chciał, aby każdy człowiek 
wymagał od siebie, ponieważ bez wy-
siłku i pracy nic się nie osiągnie.  

Julia Korzeniewska,  kl. VI a 

 

Myśl Jana Pawła II, którą wybrałem to: 
,,Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten 
kto daje". Bogactwem są dobra materialne, 
które posiada człowiek. W tych czasach ich 
posiadanie daje ludziom niekiedy ogromną 
władzę. Niejeden człowiek nie potrafiłby    
z nich zrezygnować. Jan Paweł II przede 
wszystkim miał na myśli bogactwo du-
chowe. Czyli człowieka, który po części 
oddaje siebie innym bliznim.Myślę,                     
że warto być dobrym dla bliskich {mamy,  
taty, siostry}. Staram się im pomagać i być 
wtedy, gdy mnie potrzebują. Choć  nie 
zawsze mi się to udaje. 

Jakub Grajewski , kl. V 

Słowa  ważne dla Jana Pawła II to: 
miłość, szacunek, tolerancja. Ojciec 
Święty uczył nas jak kochać bliźnie-
go. Miłość jest bardzo ważna dla 
całej rodziny, wtedy jest szacunek               
i tolerancja dla drugiego człowieka. 
„Rodzina Bogiem silna, staje się siłą 
człowieka i całego narodu. ” Trzeba 
umieć kochać, aby być kochanym. 
Bez miłości człowiek staje się obo-
jętnym i krzywdzi najbliższych.   
Dla mnie miłość jest najważniejsza           
i bardzo kocham swoją rodzinę. 

 
Wiktoria  Płonowska, kl. V 

Słowa które są dla mnie ważne, wypowie-
dziane przez Jana Pawła II to: ,,Nie lękajcie 
się''. Karol Wojtyła wypowiedział je w dniu  
w którym został ogłoszony papieżem.               
,,Nie lękajcie się” wzbudza nadzieję, że rozpo-
czyna się nowy, lepszy etap. Zdanie to powo-
duje też, iż człowiek ma odwagę i siłę do po-
konywania codziennych trudności. Poczucie 
odwagi i sprawczości w dużej mierze wynika 
z posiadania takiego pasterza, jakim był Jan 
Paweł II, a teraz nasz święty. ,,Nie lękajcie 
się” oznacza dla mnie również to, jak ważne 
są podstawowe wartości moralne zawarte w 
X Przykazaniach, dzięki którym nie musimy 
bać się świata. Mocni charakterem możemy 
go [świat] poznawać i odkrywać jego piękno.  
 

Filip Buśko, kl. V 
 



MYŚLI JANA PAWŁA II  
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Dla mnie najważniejszymi słowami świętego Jana Pawła II są: „Nie żyje się, nie 
kocha się, nie umiera się na próbę “. Nie kocha się na próbę te słowa wprowa-
dzają nas w zastanowienie. Gdy się kogoś kocha, to chce się dla niego jak najle-
piej, nie krzywdzi się, okazuje się szacunek, troszczy się o niego i wspiera.                 
Nie żyje się na próbę - słowa te są bardzo prawdziwe. Życie ma się jedno i nikt 
za nas go nie przeżyje. Nie powinniśmy się bać  życia i udawać kogoś, kim nie                   
jesteśmy. Nie umiera się na próbę. Trzeba cieszyć się z tego, co dzieje się tu i te-
raz. 

Milena Zakrzewska, kl. VI a 

Bardzo ważne są dla mnie słowa "Człowiek jest wielki nie przez to,               
co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi." 
Słowa te oznaczają, iż powinniśmy bezinteresownie pomagać innym. 
Niezależnie od tego jak dużo posiadamy, ważne jest ile możemy dać 
drugiej osobie. Pomaganie innym to wspaniały czyn. Współczucie dla 
innych  w dzisiejszym świecie wykazują tylko nieliczni. Bezinteresow-
ność - samo słowo ma w sobie coś niezwykłego. Pomagając bezintere-
sownie myślimy tylko i wyłącznie o tym, co my możemy od siebie dać 
innym. Nie oczekujemy korzyści za ten czyn. W dzisiejszych czasach to 
rzadko spotykane. Spotkać taką osobę, która pomaga bezinteresownie, 
to skarb. 

Kamila Sawicka, kl. V 

Jan Paweł II powiedział, że „Przyszłość zaczyna się dzisiaj, nie jutro".                 
Zdanie to stale do mnie powraca i stale mi się przypomina. Słowa te ozna-
czają, że nie powinniśmy tracić ani chwili dzisiaj, gdy myślimy o jutrze. 
Wszystko to, co robimy, jest ważne i ma wpływ na to, co będzie w przyszło-
ści. Powinniśmy wykorzystać mądrze każdą chwilę. Nie wolno nam zmar-
nować ani jednej sekundy. Dlatego właśnie musimy mądrze planować swój 
czas, aby dobrze go spożytkować. Słowa Jana Pawła II sugerują też, że nie 
powinniśmy się nad sobą użalać tylko działać. Nawet gdy spotka nas niepo-
wodzenie, nie należy zatrzymywać się w miejscu. Myśląc o przyszłości,                
mamy nadzieję, że będzie lepsza niż dzień dzisiejszy, dlatego nie wolno zra-
żać się niepowodzeniami. 

Zbyszek Kosiński, kl. V 



„Człowiek, który 
swoją duchową formację 
zawdzięcza od początku 
polskiej kulturze, polskiej 
literaturze, polskiej muzy-
ce, plastyce, teatrowi – 
polskiej historii, polskim 
tradycjom chrześcijań-
skim, polskim szkołom, 
polskim uniwersytetom” 
– tak o sobie powiedział 
Jan Paweł II 3 czerwca 
1979 roku w Gnieźnie.             

Chociaż Karol 
Wojtyła od najmłodszych 
lat był bardzo wierzący            
i religijny, to nie od zaw-
sze marzył o tym, aby zo-
stać księdzem. Gdy był 
młody planował zostać 
aktorem.  

W latach mło-
dzieńczych spędzanych w 
Wadowicach Karol pisał 
dużo utworów literackich                    
i uczestniczył w życiu tea-
tralnym. Brał udział                 
w przedstawieniach orga-
nizowanych w na scenach 
katolickiego i szkolnego 
teatru. W czasie studiów 
polonistycznych rozwijał 
swoją pasję do aktorstwa, 
a podczas okupacji wystę-
pował  w konspiracyjnym                   

Teatrze Rapsodycznym.  

Oprócz aktorstwa           
i literatury wielką pasją Ka-
rola Wojtyły był również 
sport. Od dzieciństwa uwiel-
biał piłkę nożną. Grał na po-
zycji bramkarza. 

29 października 2000 
roku jako pierwszy papież  
w historii kościoła katolickie-
go kibicował zawodnikom 
na Stadionie Olimpijskim                     
w Rzymie podczas meczu 
Włochy - Reszta Świata. Spo-
tykał się także z piłkarzami 
różnych drużyn.  

Piesze wędrówki były 
jedną z jego ulubionych form 
spędzania wolnego czasu. 
Kochał góry, a najbardziej 
Tatry, Beskidy i Bieszczady, 
twierdził że „tam łatwiej się 
modlić”.    

 

 Kolejnym sportem, któ-
ry Karol Wojtyła uprawiał        
od młodości było narciarstwo. 
Nawet po wyborze jako Jan Pa-
weł II wciąż pozostawał wierny 
swojej pasji i odwiedzał w zimie 
włoskie stoki narciarskie. 

Papież bardzo kochał 
aktywny wypoczynek, intereso-
wał się kajakarstwem – będąc 
profesorem KUL-u wraz z gru-
pą swoich studentów, często 
brał udział w spływach kajako-
wych po mazurskich jeziorach. 
Lubił też kolarstwo. 

Interesował się również 
motoryzacją, w 1988 roku gosz-
cząc w fabryce Ferrari w Mode-
nie, otrzymał do dyspozycji               
cabrio. Wieziony przez założy-
ciela słynnej firmy okrążył tor, 
pozdrawiając na stojąco z tylne-
go siedzenia samochodu tłum 
wiernych. 

Przygotował 
Ignacy Wiśniewski,                   

kl. VIII 

HOBBY PAPIEŻA POLAKA 
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DZIĘKUJĘ JANOWI PAWŁOWI II ZA...  
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Historię Jana Pawła II mogę znać tylko 

z opowiadań starszych osób, ponieważ 

urodziłam się po jego śmierci. Chciała-

bym mu jednak podziękować za to,                

że pokazał, że skromny człowiek, kie-

rujący się sercem i prostymi zasadami  

może zostać kimś wielkim. Dziękuję 

również za to, że zostawił przyszłym 

pokoleniom wiele wskazówek jak żyć                   

w zgodzie z ludźmi, Bogiem i przyro-

dą.  

Aleksandra Niewiarowska, kl. VI a 

 

Dziękuję Janowi Pawłowi II 
za mówienie innym, żeby 
czynili dobro, ponieważ lu-
dzie różnie się zachowują i 
nie zwracają uwagi na złe 
czyny. 

Marlena Niemyńska, kl. VI b 

Gdybym spotkał Jana Pawła II 
to podziękowałbym Mu za 
cały pontyfikat i Jego wizytę  
w Drohiczynie. 

Mateusz Olszewski, kl.  IV a 

Janowi Pawłowi II mogłabym podzięko-
wać  za to, że: 
• był w naszych rodzinnych stronach 

(Drohiczyn 1999 rok), 
• był prawdziwym Polakiem, nauczył 

mnie Polskości, 
• nauczył mnie  jak szanować, kochać, 

tolerować innych ludzi, drugiego czło-
wieka, 

• jest dla mnie autorytetem, który mogę                
naśladować, 

• mogę modlić się do niego w swoich 
osobistych intencjach, zwłaszcza teraz 
gdy bardzo potrzebujemy jego pomocy 
w czasie pandemii.      



DZIĘKUJĘ JANOWI PAWŁOWI II ZA...  
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Dziękuję Ci , Janie Pawle II, za wiarę 

w naszą młodzież, słowa otuchy,              

za to że potrafiłeś przebaczać,                  

za wszystko, co robiłeś dla innych. 

Za siłę walki i drogowskazy życia. 

Twoja oddana na zawsze  

Laura Kalinowska, kl. VI a 

Święty Janie Pawle II,  rzeczy,              

za które mogłabym    Tobie po-

dziękować,  jest tak wiele. Naj-

ważniejszą z nich jest wolność                

i suwerenność naszego narodu. 

Ojcze Święty, dziękuję Ci także 

za miłość i łaski, którymi za 

Twoim pośrednictwem obdarza 

nas Wszechmogący Bóg. Dzięku-

ję, że mogliśmy wysłuchiwać sło-

wa Bożego głoszonego przez 

Ciebie, za  odczuwane emocje                 

i łzy, które oczyszczały nasz 

umysł, ale także i duszę. Dzięku-

ję za umocnienie naszej wiary.        

Emilia Kosk, kl.  I LO 

Chciałabym podziękować Jano-
wi Pawłowi II za to, że potrafił 
rozmawiać z ludźmi różnych 
kultur i wyznań, potrafił jedno-
czyć narody.  

Klaudia Smorczewska,  

kl. VIII 

Ojcze Święty, chcę  podziękować 
Ci za wszystko, co zrobiłeś dla 
Polski. I dla świata. To właśnie 
dzięki Tobie Polska nie jest dzisiaj 
krajem komunistycznym. Chcę 
podziękować również za wszyst-
kie łaski otrzymane za Twoim 
wstawiennictwem. Pozostajesz 
dla mnie wzorem patriotyzmu                   
i człowieczeństwa w świecie 
chrześcijańskich wartości. 

Przemysław Łopuski,  kl. I LO 
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DZIĘKUJĘ JANOWI PAWŁOWI II ZA...  

Przede wszystkim podziękowałabym Janowi Pawłowi II                        
za wszystko, co zrobił dla Polski i świata. Mimo, iż opuścił swoją 
ojczyznę, to nigdy o niej nie zapomniał i odwiedzał ją w piel-
grzymkach. Był patriotą, jakim powinien być każdy Polak. To nie-
dościgniony wzór  do naśladowania. Karol Wojtyła, tak jak naka-
zuje wiara, wybaczał i pokazał, że niezależnie od tego, co się dzie-
je, powinniśmy wybaczać. Chciałabym mu także podziękować                 
za pozostawione nam – młodym, tak wiele mądrych rad i sentencji, 
które wskazują właściwą drogę. Pozostawił nam, młodym lu-
dziom, zadania, abyśmy nigdy nie przestali od siebie wymagać. 
Dał nam także zadania do wykonania, nasz cel, który chcemy osią-
gnąć. 

Klaudia Barszczewska, kl. I LO 

Święty Janie Pawle II, chcę Ci bardzo podziękować za to, że nauczy-
łeś nas jak szanować, kochać i tolerować drugiego człowieka, nie pa-
trząc na jego pochodzenie, czy kolor skóry. To, co zrobiłeś dla całego 
świata jest niesamowite. Janie Pawle II, pozostaniesz na zawsze w 
naszych sercach. Dziękuję za każdy dzień i Twoją miłość.  

Julia Moczulska, kl. VI a 

Dziękuję Ci z całego serca za wszystko,                 
co dla nas zrobiłeś.  Twoje całe życie to świa-
dectwo wiary i miłości do wszystkich ludzi. 
Dzięki Tobie cały świat dowiedział się, że 
istnieje Polska. Dziękuję Ci, że pomimo 
Twojej ciężkiej choroby do końca służyłeś 
Bogu i całemu światu. 

Kacper Radziszewski,  kl. V 



Przygotowanie krok po kroku: 
• Mąkę i masło posiekać na stolnicy, dodać wodę i ocet, dokładnie wymieszać i szybko wyrobić. 
• Ciasto podzielić na dwie części, rozwałkować, piec w osobnych foremkach przez 30 minut w 

temperaturze 170ºC. 
• Przygotować masę budyniową. Mąkę ziemniaczaną i pszenną przesiać przez sitko. 3 żółtka 

utrzeć z 5 łyżkami cukru i cukrem waniliowym. Następnie dodać 3/4 szklanki mleka. Dokładnie 
wymieszać, na koniec dodać mąki, ponownie dokładnie wymieszać. 

• Pozostałe mleko zagotować. Do gotującego się mleka wlewać powoli, cały czas mieszając, żółtka 
z mąką, cukrem i mlekiem. 

• Podgotować, następnie zdjąć z ognia. 2 żółtka wymieszać z odrobiną mleka. Dodać do ugotowa-
nego budyniu. 

• Białka z 2 jaj ubić na sztywno ze szczyptą soli i łyżką cukru, dodać do lekko ostudzonej masy bu-
dyniowej. Odstawić na 15 minut. 

• Jeden kawałek upieczonego ciasta zostawić w brytfance, wyłożyć masę, rozsmarować, przykryć 
drugim kawałkiem ciasta, delikatnie docisnąć. 

• Kremówki oprószyć cukrem pudrem, pokroić na kwadraty. 
Przygotowała Ewa Raczyniak, VI a 

SKŁADNIKI 
30 dag mąki krupczatki 
25 dag masła 
1/3 szklanki wody 
1 łyżka octu 
3 łyżki mąki ziemniaczanej 
3 łyżki mąki pszennej 
5 jajek 
6 łyżek cukru 
1 litr mleka 
cukier waniliowy 
cukier puder 
 

KĄCIK KULINARNY  
PAPIESKIE KREMÓWKI  
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Podczas jednej z wizyt w Wadowicach Jan Paweł 
II wspominał lata młodości.  Na jego twarzy za-
gościł uśmiech, gdy opowiadał o kremówkach. 

Zamieszczamy przepis na kremówki. Zachęca-
my, abyście wykonali ciasto w domu. Pamiętaj-
cie,  by postępować uważnie i  poprosić o pomoc  
dorosłych domowników. 



QUIZ 

łowie 
b) Elżbieta i Jan Wojtyłowie 
c) Emilia i Karol Wojtyłowie 
7. Co studiował Ojciec Święty? 
a) nie studiował  
b) polonistykę i teologię   
c) matematykę i medycynę 
8. Jego pasją były: 
a) malarstwo i historia  
b) piłka nożna i wędrówki po 
górach 
c) wyszywanie i taniec  
9. Data wyboru Wojtyły na pa-
pieża: 
a) 16 października 1978 r.  
b) 19 września 1978 r.  
c) 19 września 1975 r.  
10. W jakim wieku Karol został 
papieżem? 
a) 60 lat 
b) 58 lat 
c) 54 lat 
11. Ile pielgrzymek odbył Oj-
ciec Święty do Polski? 
a) 6 

b) 4 
c) 8 
12.  Jakie wydarzenie zapoczątkował 
podczas swego pontyfikatu Jan Paweł 
II? 
a) Światowe Dni Młodzieży  
b) Światowe Dni Księży  
c) Dzień Św. Jadwigi 
13.  Iloma językami biegle posługiwał 
się papież? 
a) 7 
b) 9 
c) 4 
14. W którym roku zmarł Jan Paweł II? 
a) 2005 r. 
b) 2004 r.  
c) 2006 r.  
 

Przygotowały  
Karolina Charyton  

i Aleksandra Półtorak  
z kl. VIII 

 
 

1.  Gdzie urodził się Jan Paweł 
II? 
a) Wrocław 
b) Wadowice  
c) Watykan  
2. Podaj datę urodzin papieża: 
a) 18 maj 1919 r. 
b) 18 maj 1921 r. 
c) 18 maj 1920 r. 
3. Jak w dzieciństwie wołano na 
Jan Paweł II? 
a) Lolek  
b) Janek  
c) Pawełek 
4. Jak brzmiało jego drugie imię 
z chrztu? 
a) Piotr  
b) Marek 
c) Józef 
5. Czy papież miał rodzeństwo? 
a) nie 
b) tak  
6. Jak nazywali się rodzice Jana 
Pawła II? 
a) Stanisława i Tadeusz Wojty-
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ŻRÓDŁA INTERNETOWE 

W publikacji wykorzystano zasoby stron: www.zsdrohiczyn.pl, www.podlasie24.pl, 
www.wikipedia.pl, www.darna100.pl, www.drohiczynska.pl, www.drohiczyn.pl.  
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