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ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 9 W KALISZU  

MARZEC 2021r. 

część 1. 

 

 

 

 

 

9 marca obchodzimy Dzień Patrona- 

Jana Pawła II. 

To wspaniała okazja, aby przypomnieć sobie, dlaczego to właśnie On stał się naszym 

patronem.  Okazja, by zadać sobie pytanie, czy dziś również jest dla nas ważny?                     

Patrząc na zaangażowanie uczniów i nauczycieli w przygotowania do obchodów Święta 

Szkoły, nie mamy wątpliwości, że odpowiedź na powyższe pytanie brzmi TAK.   

Zawsze będzie dla nas autorytetem.  

 

ŚŚwwiięęttoo 

SS  ZZ  KK  OO  ŁŁ  YY   
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Jan Paweł II  

jako patron naszej szkoły 

 

Jan Paweł II - człowiek godny naśladowania.                                                   

Co o patronie szkoły  wiedzą uczniowie Szkoły Podstawowej nr 24?         

                         

Trudny wybór 

Kandydatów na patrona szkoły było siedmiu, a wśród nich znalazły się takie 

osobistości jak Królowa Jadwiga, Maria Skłodowska-Curie, Krzysztof Kamil 

Baczyński, Jan Paweł II, Jan Kochanowski, Waldemar Milewicz oraz Czesław 

Miłosz. Uczniowie i nauczyciele w dniu wyborów oddali 611 głosów.                           

9 marca 2006r. na patrona został wybrany Jan Paweł II. Wówczas odbyła się 

uroczystość nadania imienia gimnazjum. Obecnie na pamiątkę tego wydarzenia co 

roku obchodzimy święto szkoły - Dzień Patrona. 

 

Czy uczniowie wiedzą kim był Patron naszej szkoły? 

Większość uczniów zapytanych o to, czy 

wiedzą kim był Jan Paweł II odpowiada 

poprawnie. Był to kard.Karol Wojtyła (1920-

2005), który w wieku zaledwie  58 lat został 

wybrany na papieża na zwołanym po 

śmierci  Jana Pawła I drugim konklawe w 

ósmym głosowaniu. Takim oto sposobem 22 października 1978 roku został 

pierwszym papieżem, który był Polakiem.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_I
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1978_(drugie)
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 Wadowickie kremówki 

Uczniowie zapytani, co kojarzy im się z Janem Pawłem II odpowiadali 

,,lubił kremówki’’. 16 czerwca 1999 podczas spotkania z mieszkańcami Wadowic 

papież wspomniał owe ciastka, które w młodości jadł w miejscowej cukierni:                  

,,A tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na kremówki. Że myśmy to 

wszystko wytrzymali, te kremówki po maturze”.  

Cukiernia, którą odwiedzał Karol Wojtyła, mieściła się na rogu Rynku i                             

ul. Mickiewicza. Prowadził ją przybyły w 1936 z Wiednia do Wadowic cukiernik 

Karol Hagenhuber.  

Jan Paweł II i młodzież 

Jan Paweł II  cenił  młodych ludzi, a młodzież szanowała i kochała Jana 

Pawła II. Papież uważał, że młodość to  najważniejszy etap w życiu każdego 

człowieka. Jego słowa wypowiedziane do młodzieży 22 października 1978 roku: 

"Jesteście przyszłością świata, jesteście nadzieją Kościoła, wy jesteście moją 

nadzieją", stale mu towarzyszyły. Apelował do młodych, by podjęli trud pracy nad 

własnym życiem, charakterem i przyszłością.  

 

Pielgrzymki 

Trudno nie wspomnieć o jego licznych pielgrzymkach do Polski, podczas 

których mówił o solidarności i wolności oraz o Światowych Dniach Młodzieży, 

które sam zapoczątkował w 1986r. Skupiały one młodych z całego świata podczas, 

których razem z papieżem spędzano czas na modlitwie.  

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wiede%25C5%2584
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 Patron 

Większość ankietowanych uczniów uważa, że Jan Paweł II jest dobrym 

patronem naszej szkoły. ,,Godnie reprezentował nasz kraj” - takie słowa padały 

najczęściej. Bez wątpienia Jan Paweł II był bardzo tolerancyjnym człowiekiem o 

wielkim sercu, ogromnej cierpliwości i wyrozumiałości. 

Uważam, że zaszczytem jest chodzić do szkoły,                                                      

której patronem jest Jan Paweł II. Jego słowa są bardzo motywujące.                                 

Nie wolno marnować życia, tylko należy wykorzystywać je w 100%,                            

czerpiąc z mądrości Jego słów..                                                                                                   

Nie bać się podejmować wyzwań,                                                                               

traktować każdego człowieka z szacunkiem i wyrozumiałością.                       

Pamiętajmy, jak wielkim i wspaniałym człowiekiem był Papież- nasz patron.  

 

Weronika Rosińska 8A 

Alicja Weber 8A 
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                   Jan Paweł II 
 

 …był 264 papieżem?  
 …podczas wszystkich podróży zagranicznych przebył ok.          
1 700 000 km, co odpowiada ponad 40-krotnemu okrążeniu 
Ziemi wokół równika i czterokrotnej odległości między Ziemią 
a Księżycem.  
 …odwiedził ponad  130 krajów świata. 
 …znał biegle aż 7 języków obcych. 
 …odbywał liczne spotkania i audiencje z różnymi ludźmi:  
oficjalne i nieoficjalne spotkania z głowami państw                                
i premierami – było ich ponad 1600. 
 …uwielbiał sport, szczególnie piłkę nożną; grał na pozycji 
bramkarza, ale świetnie też sobie radził  w obronie. 

…bardzo lubił wycieczki 
górskie i kajakarstwo. 
 

 

 

 

 

 

Oprac. Kajetan Zawartka 7D 
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Antonina Kowalska 7D 

 

Św. Jan Paweł II - źródło inspiracji 
Św. Jan Paweł II (ur. 18 maja 1920 w Wadowicach,                                

zm. 2 kwietnia 2005 w Watykanie) jest źródłem inspiracji i można się 
od niego dużo nauczyć. Uczy nas pomagać innym, uczy szacunku do 
wszystkich ludzi, szczerości oraz innych pozytywnych cech, które warto 
mieć, aby być dobrym człowiekiem.  

Jest on autorytetem dla wielu ludzi, mimo że od wielu lat nie 
żyje. Był zawsze radosny, szanował wszystkich. Powiedział też bardzo 
wiele mądrych słów, którymi wpływał na nasze myślenie i kierował 
nas na dobrą drogę w życiu. Papież jednoczył ludzi i zmieniał na 
lepsze.   

Był on też bardzo wykształcony,  porozumiewał się wieloma 
językami, co ułatwiało    
Mu prowadzenie rozmów z pielgrzymami z całego świata. Moim 
zdaniem dzięki temu był szanowany i kochany na całym świecie.  

Głównym jego celem był pokój na świecie. Jan Paweł II był 
odporny na trudy życia, życia, które w pełni poświęcił ludziom. Nie 
zaprzestał swoich pielgrzymek i swej działalności w świecie 
nawet mimo choroby. Sam powiedział “Nie cofajcie się nigdy przed 
przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na 
was”.  

Św. Jan Paweł II zawsze solidaryzował się z tymi, których doświadczył los. 
Papież robił, co mógł, by wspomóc potrzebujących. Spotykał się z nimi 
podczas pielgrzymek, przynosił im modlitwę i słowa otuchy, na 
przykład “Bóg szczególnie upodobał sobie ubogich. W ich twarzach odbija się 
Chrystus”.  

Papież Jan Paweł II wiele pielgrzymował. Odwiedził ponad                           
sto trzydzieści krajów na wszystkich kontynentach. Poprzez swoje 
pielgrzymki dawał ludziom nadzieję i wiarę, szczególnie 
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 w biednych krajach. Chciał przebywać z ludźmi, rozmawiać z nimi. Otworzył 
się na wynalazki, internet i muzykę młodzieżową. Bardzo kochał młodzież, 

dlatego też pojawiał się na światowych dniach młodzieży. 
Jednym ze zdań które wypowiedział do młodych było zdanie “Musicie 
od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali“. W swoich 
progach gościł przedstawicieli 
rocka, break-danca, najsłynniejszych 
piłkarzy i reprezentantów innych 
kultur. Zawsze wiedział, jak nawiązać 
kontakt  z 
wielotysięcznym tłumem, ale także z 
jednym człowiekiem. Często 
wypowiadał się w sposób 
humorystyczny.  Myślę, że  Jan Paweł II 
na zawsze pozostanie w 
sercach i pamięci wszystkich ludzi i 
tym samym na zawsze będzie naszym 
autorytetem.  

  
 

 
 

 Ciekawostka  

  

4  czerwca 1997  roku  papież Jan  Paweł  II  odwiedził Kalisz. Zwiedził Bazylik
ę  Świętego  Józefa,        Katedrę Kaliską,  Seminarium Duchowne,  a  na  plac
u  św. Józefa  odprawił   Eucharystię.  

 

 

Gazetkę przygotowali: 

Zuzia Pawelec 7D, Tosia Kowalska 7D, Kajetan Zawartka 7D, 

Weronika Rosińska 8A, Alicja Weber 8A 

OPIEKUN:         

p. Barbara Olszewska – Śniegula 


