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Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
W Wasze ręce oddajemy drugi w tym roku 

kalendarzowym numer „Sówki”.  
Poprzedni był poświęcony naszemu patronowi, a ten…  

Czy wiecie kim jest postać ze zdjęcia wyżej?  
18 maja 2020 obchodzimy 100 rocznicę urodzin 

wielkiego Polaka – Karola Wojtyły – papieża  
Jana Pawła II. 

A wszystko zaczęło się pewnego pięknego dnia w maju, 
gdy na świat przyszedł chłopiec… 
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Kalendarium życia Jana Pawła II 

 

1920 

18 maja - w Wadowicach urodził się Karol Józef Wojtyła 

20 czerwca - chrzest Karola Józefa w kościele parafialnym Ofiarowania 

Najświętszej Maryi Panny w Wadowicach 

1926 

15 września - rozpoczęcie nauki w męskiej Szkole Powszechnej im. Marcina 

Wadowity w Wadowicach 
1929  

13 kwietnia - śmierć matki Emilii Wojtyłowej z Kaczorowskich 

17 kwietnia - pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii 

Zebrzydowskiej 

25 maja - I Komunia Święta 
1930 

wrzesień - rozpoczęcie nauki w Państwowym Gimnazjum Męskim 
1932 

5 grudnia - śmierć brata Edmunda 
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1938  

3 maja - sakrament bierzmowania z rąk arcybiskupa Adama Sapiehy 

październik - rozpoczęcie studiów na polonistyce, Uniwersytet Jagielloński 
1940 

11 października - rozpoczęcie pracy w kamieniołomach 
1941 

18 lutego - śmierć ojca 
1942 

październik - rozpoczęcie studiów na tajnych kompletach Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1946 

październik - święcenia z rąk metropolity Adama Sapiehy 

10 listopada - msza prymicyjna w Wadowicach 

15 listopada - wyjazd na studia do Rzymu 
1948 

czerwiec - powrót do Polski; w lipcu - nominacja na wikarego w parafii  

w Niegowici 
1954 - 1957 - prowadzenie wykładów na wyższych uczelniach 

1958 

28 września - konsekracja biskupia ks. Karola Wojtyły 
1964 

13 stycznia - mianowanie na arcybiskupa metropolitę krakowskiego  

(przez Papieża Pawła VI) 
1970 

27 maja - 2 czerwca - Rzym - przewodniczy pielgrzymce księży polskich  

do Rzymu z okazji 50-lecia  kapłaństwa papieża Pawła VI 
1978 

3 października - wyjazd do Rzymu - pogrzeb papieża Jana Pawła I 

16 października - kardynał Felici ogłosił wybór nowego papieża; Ojciec Św. ukazał 

się  w centralnej loży Bazyliki Watykańskiej, udzielił pierwszego 

błogosławieństwa i pozdrowił 200 tysięcy wiernych 

26 października - audiencja dla Prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego 
1979 

2 - 10 czerwiec - pierwsza pielgrzymka do Polski 
1981 

13 maja - audiencja na placu Św. Piotra - godz. 17:19 -  w pobliżu Śpiżowej Bramy 

zamach na życie Ojca Św. Jana Pawła II dokonany przez Turka Ali Agcę;  

18:01 - operacja, 18:47- wiadomość dla modlących się na placu Św. Piotra - żaden 

z ważnych organów nie został naruszony 

17 maja - modlitwa i krótkie przemówienie Jana Pawła II odtworzone z taśmy 

magnetofonowej: "Modlę się za brata, który mnie zranił; szczerze mu przebaczyłem" 



4 | S t r o n a  
 

22 lipca - Mehmet Ali Agca uznany za winnego i skazany na dożywocie 

 po trzydniowym procesie w Rzymie 

14 lipca - Jan Paweł opuszcza klinikę Gemelli i udaje się na rekonwalescencję  

do Castel Gandolfo 
1983 

16-23 czerwca - druga pielgrzymka Jana Pawła do Polski 
1985 

31 marca - Jan Paweł II ustanawia Międzynarodowy Dzień Młodzieży 
1987 

8 - 14 czerwca - kolejna podróż do Polski (Warszawa, Lublin, Tarnów, Kraków, 

Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Częstochowa, Łódź) 
1991 

1 - 9 czerwca - podróż do Polski (Koszalin, Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów, Kielce, 

Radom, Łomża, Białystok, Olsztyn, Włocławek, Płock, Warszawa) 

13 - 20 sierpnia - druga część pielgrzymki do Polski (Kraków, Wadowice, 

Częstochowa) 

1994 
8 kwietnia - papież odsłania odrestaurowany fresk "Sąd Ostateczny" Michała 

Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej 

19 maja - audiencja dla prezydenta Lecha Wałęsy 
1995 

22 maja - krótka wizyta papieża w Skoczowie, Bielsku-Białej i w Żywcu 

(zorganizowana przy okazji wizyty w Czechach, pielgrzymka miała charakter 

nieoficjalny) 
2002 

16 - 19 sierpnia - pielgrzymka do Polski (Kalwaria Zebrzydowska, Kraków) 

wrzesień - w trakcie pobytu w letniej rezydencji Castel Gandolfo Jan Paweł II 

pisze poemat "Tryptyk Rzymski" 
2005 

styczeń - stan zdrowia papieża pogarsza się z dnia na dzień; Watykan odwołuje 

papieskie spotkania 

9 lutego - Jan Paweł II nie bierze udziału w uroczystościach Środy Popielcowej 

luty - marzec - papież podupada na zdrowiu, dwukrotnie przebywa w klinice 

Gemelli, lekarze dokonują zabiegu tracheotomii 

luty - marzec - na całym świecie ukazują się przekłady nowej książki papieża  

pt. "Pamięć  i tożsamość" 

6 marca - papież błogosławi wiernych z okna swojego apartamentu w Watykanie 

(przed drugim powrotem do kliniki) 

16 marca - papież pojawia się w oknie w Watykanie 

Wielkanoc - papież nie bierze bezpośredniego udziału w uroczystościach 

Wielkiego Postu  i Zmartwychwstania Pańskiego 
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27 marca  - Jan Paweł II udziela w Wielką Niedzielę milczącego 

błogosławieństwa "Urbi et Orbi" 

31 marca - Jan Paweł II przechodzi w nocy ciężki zawał, po reanimacji odmawia 

przewiezienia do kliniki Gemelli 

1 kwietnia - Ali Agca deklaruje, że modli się za Jana Pawła II; za głowę Kościoła 

Katolickiego modlą się również polscy muzułmanie; na Placu Św. Piotra czuwa 

ponad 10 tys. ludzi; do Watykanu od rządów wielu państw spływają depesze  

z życzeniami powrotu do zdrowia i wytrwałości, za papieża modlą się wyznawcy 

wielu odłamów chrześcijaństwa 

2 kwietnia - papież Jan Paweł II umiera w Watykanie 
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Papieskie ABC 

Wybór papieża 

Papieża wybierają kardynałowie na konklawe. To spotkanie 

najważniejszych w Kościele duchownych, którzy po śmierci papieża 

muszą znaleźć jego zastępcę. Spotykają się w Kaplicy Sykstyńskiej  

i głosują. Na watykańskim placu św. Piotra na decyzję kardynałów 

czekają tłumy ludzi. Obserwują dach kaplicy. Jeśli unosi się nad  

nią czarny dym, oznacza to, że papieża jeszcze nie wybrano. Biały 

dym to koniec głosowania i znak, że kardynałowie uzgodnili decyzję.  

 

Jego Świątobliwość  

Jan Paweł II był pierwszym od 455 lat papieżem, który nie pochodził 

z Włoch. 
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Strój papieża 

 

Papież nie może ubrać się zwyczajnie. Jego strój musi być biały.  

Na głowie nosi piuskę – małą czapeczkę zakładaną na czubek głowy. 

Inny strój obowiązuje podczas uroczystości. Wtedy zakłada białą 

albę (przypominającą tunikę), na nią ornat, czyli bogato zdobioną 

szatę liturgiczną (podobną do peleryny). Na ramiona wkłada stułę, 

czyli szeroką wstęgę. Podczas uroczystości Jan Paweł II nosił  

też paliusz- biały, wąski pas, który zakłada się na ramiona i piersi. 

Podczas błogosławieństwa wiernych papież wkładał na głowę infułę-  

to wysokie nakrycie głowy z dwiema wstążkami. Liturgiczny strój 

uzupełniał pastorał- symbol pasterza. Na piersiach papieża można 

było zobaczyć krzyż- to pektorał. 

 

Papież literat 

Najważniejsze utwory literackie Jana Pawła II to: Brat naszego 

Boga, Przed sklepem jubilera (dramaty), Dar i Tajemnica                             

(autobiografia), Tryptyk rzymski( poemat). 
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Papieskie gospodarstwo 

Watykan to państwo. Jednak wielkością przypomina raczej dzielnicę miasta,  

a nie kościelne królestwo. Każdy papież mieszka w Pałacu Apostolskim. 

Apartament Jana Pawła II liczył 22 pokoje, ale do swojej dyspozycji papież miał 

tylko 2 pomieszczenia. W jednym była sypialnia, a w drugim gabinet. W 

pozostałych pokojach pracowali jego sekretarze, kamerdyner i zakonnice, które 

przyjechały z Polski. W jadłospisie najczęciej pojawiała się zupa jarzynowa, 

spaghetti, czasami flaczki i ryby. Na deser : sernik albo jabłecznik. 
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Pojazdy 

Podczas swoich podróży zagranicznych papież poruszał się pecjalnym 

samochodem nazywanym papamobile. To auto z kuloodpornymi, dużymi  

szybami. Papież siedział na podwyższeniu, żeby mogli go zobaczyć ludzie,  

którzy gromadzili się na trasach przejazdu. Jan Paweł II miał do  

dyspozycji kilka takich aut różnych marek: fiata, mecedesa i land rovera. 

    

Tajemnica wadowickich kremówek 

          Jan Paweł II lubił odwiedzać Wadowice- miasto, gdzie się urodził                      

i mieszkał aż  do rozpoczęcia studiów. Do historii przeszły jego wpomnienia  

w czasie wizyty w Polce w 1999 roku: opowiadał, jak po maturze chodził  

z kolegami na kremówki.Od tego czasu w Wadowicach można kupić  

papieskie kremówki. Nie dajcie się jednak nabrać. Te, które dziś  

sprzedają w rodzinnym mieście Karola Wojtyły,  

nie przypominają tych, które jadł Lolek. 
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Papież mówi gwarą 

Jan Paweł II lubił zwyczajne rozmowy w języku gwarowym. Chciał w ten sposób 

być bliżej ludzi. Co to takiego gwara? To język, którym posługują się na co dzień 

na przykład górale czy Ślązacy. 

„ O Panie daj mi zmysł humoru……” 

Jan Paweł II lubił żarty i lubił się śmiać. Kiedy atmosfera na licznych papieskich 

spotkaniach robiła się zbyt poważna, papież próbował rozładować sytuację 

dowcipem albo żartobliwym komentarzem. O takich ludziach mówi się, że mają 

dystans do siebie. Nie obrażają się, gdy ktoś sobie z nich żartuje. O słynnych 

papieskich żartach napisano wiele książek, a to , w jaki sposób się zachowywał 

Jan Paweł II, nazwano nawet teologią dobrego humoru. Ojciec Świety często 

przekomarzał się z pielgrzymami. Gdy tłum krzyczał „ Witaj w Licheniu!”,  

Jan Paweł II żartował: „ Myślałem,że mówicie: Witaj ty leniu!”   

Kibic 

Ulubionym klubem piłkarskim Jana Pawła II była Cracovia. Papież od piłkarzy 

dostał nawet koszulkę z numerem 1 i napiem „ Karol Wojtyła”. Zagranicznym 

klubem piłkarkim, który bardzo lubił Jan Paweł II, była FC Barcelona.  

Był honorowym członkiem zespołu, a co roku dostawał od piłkarzy karnet  

na mecze tego klubu.  

.  
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Sportowiec 

Jan Paweł II nie lubił leniuchować. Wypoczywał uprawiając różne dyscypliny 

sportu. Okrzyknięto go nawet najbardziej wysportowanym papieżem w historii 

Kościoła. Gdy był dzieckim grał w piłkę nożną. Najczęściej był bramkarzem. 

W czasach krakowskich  pływał kajakiem. Swoich podopiecznych zabierał  

też na wędrówki po górach.Jeszcze jedną sportową miłością papieża były narty.   

Przy ognisku 

Tradycją turystycznych wędrówek są ogniska. Po całym dniu wysiłku miło jest 

rozpalić ogień i odpocząć. Karol Wojtyła bardzo lubił w ten sposób spędzać czas. 

Zwyczaj zapalania ogniska przeniósł do Castel Gandolfo- letniej rezydencji 

papieży we Włoszech. 

   

Papież na murach 

Nie wolno malować na murach. Chyba że jesteście artystami graffiti i macie 

zgodę na pomalowanie ściany. Bohaterem takiego legalnego graffiti stał  

się Jan Paweł II. Portrety ścienne papieża można zobaczyć  

np. w Krakowie u zbiegu ulic Kijowskiej i Nawojki. 
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Cud Jana Pawła II  

Cud, który był potrzebny do uznania Jana Pawła II beatyfikowanym, wydarzył  

się w 2005 roku, kilka miesięcy po śmierci papieża. Francuska zakonnica modliła 

się do Boga za pośrednictwem Ojca Śiętego o uzdrowienie. Od kilku lat 

chorowała na Parkinsona- tę samą chorobę, na którą cierpiał papież. Modlitwa 

pomogła, a stan siostry się poprawił. Lekarze, którzy ją badali, nie mogli wyjaśnić 

nagłego uzdrowienia. 

Poliglota 

Jan Paweł II znał wiele języków obcych. O takich ludziach mówi się,  

że są poliglotami. Uczył się ich wytrwale i przez całe życie. Swobodnie  

mówił w języku włoskim, francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, 

portugalskim. Znał łacinę i grekę klasyczną. 

Papież zwalnia z lekcji 

Jan Paweł II bardzo lubił spotkania z dziećmi i młodzieżą. Mówił, że dzieci                   

i młodzież są przyszłością Kościoła. Wymyślił też Światowe Dni Młodzieży.  

Takie spotkania odbywały się w różnych krajach.  

 



13 | S t r o n a  
 

Ciekawostki o podróżach Ojca Świętego 

Jan Paweł II był wytrwałym podróżnikiem i niestrudzonym pielgrzymem. 

Odbył aż 104 podróże zagraniczne.  

Wielu ludzi nazywa go najwspanialszym misjonarzem świata. 

Papież prawie 29 razy okrążył kulę ziemską. 

Trzykrotnie pokonał odległość między Ziemią a Księżycem. 

Podczas podróży przebył 1 700 000 (milion siedemset tysięcy) 

kilometrów. 

Odwiedził 132 kraje.  

Najczęściej jeździł do Polski, USA, Francji, Meksyku, Hiszpanii i 

Portugalii. 

W Polsce był 9 razy, w USA i Francji – po 7, w Meksyku i Hiszpanii –  

po 5, a w Portugalii – 4. 

Najdłuższą pielgrzymką Jana Pawła II była podróż na Daleki Wschód 

 i do Oceanii. Trwała ona od 18 listopada do 1 grudnia 1986 roku. Papież 

przebył wtedy ponad 50 tysięcy kilometrów. 

Najkrótszą podróżą była pielgrzymka do San Marino, 28 sierpnia 1982 

roku. Trwała ona zaledwie 5 godzin. 

Jan Paweł II spędził poza Włochami 588 dni, czyli ponad półtora roku. 

Jeśli doliczymy do tego dni, w których odwiedzał miasta, miasteczka 

 i wsie na terenie Włoch, to okaże się, że poza Watykanem przebywał 

ponad dwa lata.  

Ojciec Święty jako biskup Rzymu troszczył się o swoich parafian. 

Odwiedził ponad 300 parafii w Rzymie – czyli prawie wszystkie. 

Podczas zagranicznych podróży Papież wygłosił ponad 24 400 

(dwadzieścia cztery tysiące czterysta) przemówień. 
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Czy wiecie, że... 

Można zdobyć odznakę krajoznawczą „Miejsca kultu Jana Pawła II”. 

 

Odznaka Krajoznawcza „Miejsca kultu Jana Pawła 11" jest wyrazem pamięci  

dla Wielkiego Pielgrzyma - Jana Pawła II.  

Ksiądz Karol Wojtyła był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego,  

a później Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.  

W 1981 r. Jan Paweł II otrzymał godność członka Honorowego PTTK. 

Aby zdobyć taka odznakę, należy poznać miejsca kultu lub uczestniczyć  

w uroczystościach i wydarzeniach związanych z Janem Pawłem II. Działania takie 

powinny być udokumentowane odpowiednim wpisem w kronice prowadzonej przez 

zdobywającego odznakę w dowolnej formie. Potwierdzeniem mogą być pieczątki, 

bilety, zdjęcia, szkice, filmy… 

Celem Odznaki jest zachęcanie turystów, a zwłaszcza młodzieży, do zwiedzania 

miejsc kultu związanych z Janem Pawłem II. Odznakę można zdobywać 

równolegle z innymi odznakami  -  krajoznawczymi. Odznaka jest jednostopniowa. 

Odznakę może zdobywać każdy bez względu na wiek.  Czas zdobywania odznaki 

jest nieograniczony. Odznaka może być zdobywana podczas indywidualnych 

 i zbiorowych wędrówek oraz wycieczek na terenie Polski i poza jej granicami. 

Tu znajdziecie szczegółowe informacje na temat odznaki: 

http://www.lublin.pttk.pl/images/PDF/Miejsca_Kultu-JPII-regulamin.pdf 

Odznaka będzie wyzwaniem dla naszego szkolnego koła PTTK „Peron 26”. Były 

ambitne zamierzenia na drugi semestr. Na razie pozostajemy jeszcze w sferze 

planów, ale może wraz z nowym rokiem szkolnym, na jesieni przystąpimy do ich 

realizacji. Oby rzeczywistość, w której obecnie żyjemy pozwoliła nam na to. 

 

http://www.lublin.pttk.pl/images/PDF/Miejsca_Kultu-JPII-regulamin.pdf
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Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski 

1979 Pierwsza pielgrzymka apostolska trwała od 2 do 10 czerwca 1979 roku. 

Papież odwiedził wtedy Warszawę, Gniezno, Częstochowę, Kraków, Kalwarię 

Zebrzydowską, Wadowice, Oświęcim i Nowy Targ. 

1983 Druga pielgrzymka apostolska trwała od 16 do 23 czerwca 1983 roku. 

Jan Paweł II pojechał wówczas do Warszawy, Niepokalanowa, Częstochowy, 

Poznania, Katowic, na Górę Świętej Anny, do Krakowa. 

1987 Trzecia pielgrzymka apostolska trwała od 8 do 14 czerwca 1987 roku. 

Ojciec Świety był wtedy w Warszawie, Lublinie, Tarnowie, Krakowie, Szczecinie, 

Gdyni, na Westerplatte, w Gdańsku, Częstochowie, Łodzi i Warszawie. 

1991 Czwarta pielgrzymka apostolska trwała od 1 do 9 czerwca 1991 roku. 

Papieża gościli wówczas mieszkańcy Koszalina, Rzeszowa, Przemyśla, Lubaczowa, 

Kielc, Radomia, Łomży, Białegostoku, Olsztyna, Włocławka, Płocka i Warszawy. 

1995 Szósta pielgrzymka apostolska odbyła się 22 maja 1995 roku. Ojciec 

Święty był wówczas z wizytą w Skoczowie, Bielsku – Białej i Żywcu. 

1997 Siódma pielgrzymka apostolska trwała od 31 maja do 10 czerwca 1997 

roku. Papież pielgrzymował wtedy do Wrocławia, Legnicy, Gorzowa 

Wielkopolskiego, Gniezna, Poznania, Kalisza, Częstochowy, Zakopanego, 

Ludźmierza, Krakowa, Dukli i Krosna. 

1999 Ósma pielgrzymka apostolska trwała od 5 do 17 czerwca 1999 roku. Jan 

Paweł II spotkał się wówczas z mieszkańcami Gdańska, Sopotu, Pelplina, Elbląga, 

Lichenia, Bydgoszczy, Torunia, Ełku, Wigier, Siedlec, Drohiczyna, Warszawy, 

Sandomierza, Zamościa, Radzymina, Łowicza, Sosnowca, Krakowa, Starego 

Sącza, Wadowic, Gliwic, Częstochowy. 

2002 Dziewiąta pielgrzymka apostolska trwała od 16 do 19 sierpnia 2002 roku. 

Ojciec Święty pielgrzymował do Krakowa, Kalwarii Zebrzydowskiej i Tyńca. 
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„Bardzo przeżywaliśmy przyjazdy Papieża do Polski. Ojciec Święty uczył 

nas, jak żyć, choć nigdy nie dawał nam gotowej recepty na życie. Pocieszał 

nas, gdy byliśmy smutni, wzywał do działania, pomagał zrozumieć 

rzeczywistość. Stawiał nam tez wymagania, którym staraliśmy się sprostać. 

Jeśli coś źle robiliśmy, mówił nam o tym. Śmiał się z nami, gdy byliśmy 

radośni, żartował i gratulował nam, kiedy osiągaliśmy małe i duże sukcesy. 

Z jego nauk czerpaliśmy i czerpiemy siłę, by zmagać się z troskami  

i trudnościami. Staraliśmy się i staramy żyć tak, aby był z nas dumny. 

Przyjeżdżając do kraju, w którym się urodził, często powtarzał – Tutaj 

serce bije mi mocnej. Wiem dlaczego! Bo w Polsce tak pięknie pachną fiołki 

rosnące wiosną w przydrożnych rowach, truskawki są wyjatkowo słodkie  

i tak truskawkowo pachną, w kałużach mieszkają najciekawsze  żyjątka…” 
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Lublin Karola Wojtyły 

 W październiku 1954 roku ks. Karol Wojtyła przyjechał  

do Lublina po raz pierwszy jako wykładowca Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego. Rok wcześniej uzyskał stopień doktora 

habilitowanego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Była to ostatnia habilitacja przeprowadzona na tym 

Wydziale przed jego likwidacją przez władze komunistyczne.  

Nie przerwało to jednak pracy naukowej ks. Karola Wojtyły, 

kontynuował ją bowiem dalej. Swe obowiązki profesora KUL kardynał 

z Krakowa pełnił aż do wyboru na papieża w dniu 16.X.1978 roku.  

W ciągu trwającej dwadzieścia cztery lata pracy naukowo-

dydaktycznej na KUL Karol Wojtyła pozostał związany z Lublinem.  

 

Bardzo oczekiwanym dniem dla wszystkich lublinian był 9 czerwca 

1987 roku, kiedy to Ojciec Święty odwiedził nasze miasto.  Pierwszą 

stację pielgrzymki Jana Pawła II w Lublinie stanowiła modlitwa  

na Majdanku, na terenie byłego obozu koncentracyjnego. Potem 

przejazd do Katedry i zatrzymanie się na chwilę modlitwy w murach 

świątyni, którą Dostojny Gość znał dobrze z okresu swych 

profesorskich przyjazdów do Lublina. Odwiedziny Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego stały się okazją do spotkania z ludźmi nauki 
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przybyłymi z całej Polski oraz do specjalnego spotkania  

ze społecznością kulowską, która na spotkanie z Ojcem Świętym  

w tym miejscu oczekiwała prawie dziesięć lat. Ostatni akt, 

kulminacyjny, to celebracja Eucharystii przed nowym kościołem  

na Czubach. Słowa przesłania z trzeciej pielgrzymki Jana Pawła II  

do Polski zostały potem wykute na tablicy wmurowanej w ścianie obok 

wejścia do kościoła akademickiego. 
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Relikwia św. Jana Pawła II w Kościele 

Akademickim KUL 
W Kościele Akademickim KUL możemy odnaleźć relikwię świętego Jana 

Pawła II, w postaci kropli krwi wsączonej w kawałek białej tkaniny. Relikwia 

uzyskała godną oprawę artystyczną. Stanowi ją krzyż przenikający  

się ze złoconym kwadratem symbolizującym Ziemię. Na awersie krzyża nałożony 

jest medalion z portretową podobizną św. Jana Pawła II i jego własnoręcznym 

autografem. Rewers zawiera Oblicze Matki Bożej z Jasnogórskiego Obrazu,  

w którym artysta wprowadził symboliczną łzę, wypływającą z lewego oka. Stanowi 

to nawiązanie do kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej otaczanego czcią  

w katedrze lubelskiej jako Madonny Płaczącej. Relikwiarz stoi na marmurowej 

płytce z wygrawerowanym zawołaniem papieskim: TOTUS TUUS. 

 

 

Dla umieszczenia relikwiarza w kościele akademickim wybrano drugi filar 

po lewej stronie, wewnątrz arkady na przejściu z nawy głównej do nawy bocznej . 

Taka lokalizacja nawiązuje do pradawnej tradycji wmurowywania relikwii  

w fundamenty, filary lub kolumny, albo w ściany kościołów. Oznacza  

to, że podobnie jak Apostołowie, również święci są elementami tworzącymi  

Kościół. 
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Katolicki Uniwersytet Lubelski nosi imię Jana 

Pawła II 

Na dziedzińcu uczelni stoi pomnik przedstawiający Jana Pawła 

II podnoszącego  z klęczek kardynała Stefana Wyszyńskiego. 

 

Pomnik HOMAGIUM Jana Pawła II i Prymasa Tysiąclecia 

usytuowany został na dziedzińcu Katolickiego Uniwersytetu 

Lubelskiego (dawnym dziedzińcu klasztornym), odsłonięty przez 

Prymasa Glempa 30 maja 1983 r. Autorem rzeźby jest Jerzy 

Jarnuszkiewicz. Pomnik przedstawia serdeczne powitanie Papieża  

i Prymasa Wyszyńskiego na pierwszej publicznej audiencji Jana Pawła 

II. Nawiązuje do fotografii Arturo Mari, dokumentującej  

to wydarzenie. Nazwa "Homagium" oznacza hołd składany nowemu 

biskupowi przez duchownych katolickich.   

Czy wiesz, że… 

Honorowe Obywatelstwo zostało nadane Ojcu Świętemu 

Uchwałą Nr 471/XLVII/97 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia  

24 kwietnia 1997 roku. Akt nadania Honorowego Obywatelstwa: Rada 

Miasta Lublina ma zaszczyt nadać Jego Świątobliwości Ojcu 

Świętemu Janowi Pawłowi II tytuł Honorowego Obywatela Miasta 

Lublina. 

http://bip.lublin.eu/bip/um/index.php?t=200&id=20076&w=3
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Jan Paweł II oczami naszych uczniów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prace wykonali: Kamila kl.7E (prace na górze), tekst  oraz rysunek po 

prawej stronie tekstu wykonał Mateusz kl.7E, Iza 6J (rysunek po lewej 

stronie na dole). Brawo Kochani!!! Będą nagrody!!! 
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Jan Paweł II o rodzinie 

Ojciec Święty Jan Paweł II bardzo często 

wypowiadał się i pisał na temat rodziny. 

Wszystkie sprawy z nią związane były mu 

bardzo bliskie. Troszczył się o należyte 

miejsce rodziny we współczesnym świecie. 

Czy wiecie, że… 

 

Co uczniowie naszej szkoły piszą na ten temat? 
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prace wykonali: portret mamy – Stasio kl.6H; kraina jedzenia – moje marzenie na 

dzień dziecka Patryk kl.4D; opisy – Igor i Mikołaj kl.5E                        

Brawo!!! Szykujemy dla Was nagrody!!! 
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Kochani! Jak w każdym numerze naszej gazetki, nie może 

zabraknąć zadań konkursowych. Docierają do mnie rozwiązania 

zadań z poprzedniego numeru – o naszym patronie. Bardzo 

dziękuję za prace, szczególnie Stasiowi z kl. 6H. Wszystkich 

nagrodzimy upominkami. Poniżej nowa porcja zadań dla Was. 

Powodzenia!!! 

Zadanie 1.  

Po zapoznaniu się z materiałami zamieszczonymi w gazetce, 

odpowiedz na pytania: 

 Ile podróży do Polski odbył Jan Paweł II? 

 Ile razy papież odwiedził Lublin? 

 W jakich miesiącach Ojciec Święty odwiedzał naszą Ojczyznę? 

 Podaj dokładną datę przyjazdy Jana Pawła II do Lublina. 

 W jakim kościele w Lublinie znajdują się relikwie Ojca 

Świętego? 

 Na stronie 18 gazetki znajdują się zdjęcia z wizyty papieża w 

Lublinie. Poproście rodziców o pomoc i napiszcie, co to za 

miejsca. Spróbujcie je nazwać. 

 Podaj dokładną datę śmierci Ojca Świętego. 

 W którym roku Karol Wojtyła przyjechał do lublina po raz 

pierwszy na wykłady na KUL – u? 

 Na dziedzińcu KUL – u znajduje się pomnik. Kogo on 

przedstawia? 

 Jaki tytuł nosi odznaka krajoznawcza opisana na stronie 14 

gazetki? 

 Co zostało nadane Ojcu Świętemu 24 kwietnia 1997 roku? Ma 

to związek z Lublinem. 
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Zadanie 2 

Rozwiąż krzyżówkę 
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Zadanie 3 

Zaznacz prawidłową odpowiedź. 
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Zadanie 4 

Przeczytaj komiks i napisz pełnym zdaniem odpowiedź – Czym interesował się 

Karol Wojtyła, gdy był młodym chłopakiem? 
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Zadanie 5 

 

  



30 | S t r o n a  
 

 

Zadania konkursowe wyślijcie 
wychowawcy klasy. On mi je 

dostarczy. Pamiętajcie, aby prace 
były podpisane oraz podajcie 

klasę, do której chodzicie. 

 
„Sówkę” można również znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-

szkolna 

 

 
Inspiracje do tego numeru czerpałyśmy w 

głównej mierze z Internetu: ze strony 

Superkid oraz ogólnodostępnych stron; z 

dwóch pozycji książkowych: J. 

Krzyżanek „O tym jak Jan Paweł II 

kilkadziesiąt razy okrążył kulę ziemską”, 

M. Skowrońska, ks.R. Nęcek „Chłopiec z 

Wadowic” 
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