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GAZETA  SP NR 3 IM. JANA PAWŁA II W SKOCZOWIE             NR 65/2021

 

             Drodzy Czytelnicy ! 

Oddajemy w Wasze ręce numer gazety 

poświęcony Patronowi naszej szkoły – 

Janowi Pawłowi II.  

To niezwykła postać, o której wiele już 

napisano i powiedziano. Chociaż możemy 

znaleźć liczne książki, filmy czy artykuły 

na temat tego wybitnego Polaka, 

postanowiliśmy przybliżyć Wam niektóre 

historie z Jego życia, opowiedzieć o Jego 

pasjach, zainteresowaniach oraz 

niezwykłych talentach.  

Spuścizna duchowa, intelektualna               

i literacka Karola Wojtyły to temat bardzo 

obszerny, dlatego zajmujemy się tylko 

wybranymi aspektami.  

Życzymy przyjemnej lektury.  

                                                Redakcja 

 

 

Zacznijmy naszą opowieść         

o Janie Pawle II od krótkiego 

rysu biograficznego…  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Wadowicach, w budynku przy 
ulicy Kościelnej 7, 18 maja 1920 
roku urodził się Karol - drugi syn     

i najmłodsze z trojga dzieci Emilii     
i Karola Wojtyłów. Został ochrzczony              
20 czerwca w kościele parafialnym 
przez księdza Franciszka Żaka. Jego 
rodzicami chrzestnymi byli Józef 

Kuczmierczyk, szwagier Emilii, i jej 
siostra, Maria Wiadrowska. Pierwszą 
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Komunię przyjął w dniu 25 maja 1929, 
a sakramentu bierzmowania udzielił 
mu abp Adam Sapieha 3 maja 1938 
roku. Na bierzmowaniu przyszły papież 
wybrał imię Hubert. 

 
Rodzina Wojtyłów żyła skromnie. 
Jedynym źródłem utrzymania była 
pensja ojca – wojskowego urzędnika        
w Powiatowej Komendzie Uzupełnień      

w stopniu porucznika. Matka pracowała 
dorywczo jako szwaczka. Edmund 
Wojtyła, brat Karola, po ukończeniu 
wadowickiego gimnazjum studiował 
medycynę w Krakowie i został lekarzem. 

Wojtyłowie mieli jeszcze jedno dziecko – 
Olgę, która zmarła 16 godzin po 
urodzeniu 7 lipca 1916 roku w Białej.  
W dzieciństwie Karola nazywano 
najczęściej zdrobnieniem imienia – 

Lolek. Uważano go za chłopca 
utalentowanego i wysportowanego. 
Regularnie grał w piłkę nożną oraz 
jeździł na nartach. Bardzo ważnym 
elementem życia Karola były wycieczki 

krajoznawcze, a także spacery po 
okolicy Wadowic. W większości 
wycieczek towarzyszył mu ojciec.   
Gdy miał dziewięć lat, umarła jego 
matka Emilia. Trzy lata później,          

w 1932 roku, zmarł brat Karola - 
Edmund, który zaraził się od pacjentki 
chorej na szkarlatynę podczas epidemii 
tej choroby. Od tej pory Karol został już 
tylko z ojcem.  

    W sierpniu 1938 roku, po uzyskaniu 
świadectwa dojrzałości w wadowickim 
Gimnazjum im. Marcina Wadowity, 
Karol Wojtyła przeniósł się z tatą do 
Krakowa. Tam w październiku 

rozpoczął studia polonistyczne na 

Wydziale Filologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. 
Niestety wybuch II wojny światowej        
i zamknięcie Uniwersytetu 
Jagiellońskiego przez hitlerowskiego 

okupanta spowodował, że Karol 
przerwał naukę i w 1940 roku 
rozpoczął pracę jako robotnik               
w kamieniołomach należących do 
Zakładów Chemicznych ,,Solvay"          

w Borku Fałęckim pod Krakowem.  
Kolejnym tragicznym wydarzeniem        
w życiu Karola była śmierć ojca 18 
lutego 1941 roku, zmarł na zawał 
serca. Pomimo ogromnego bólu młody 

Karol kontynuował ciężką pracę. 
     Od 1 sierpnia 1944 roku do 18 
stycznia 1945, tj. do dnia wyzwolenia 
Krakowa przez Armię Radziecką, 
ukrywał się wraz z kolegami w pałacu 

metropolity krakowskiego kardynała 
Adama Sapiehy. 
   Rok później 1 listopada 1946 roku, 
po ukończeniu studiów teologicznych, 
Karol Wojtyła otrzymał święcenia 

kapłańskie. Już następnego dnia 
celebrował Mszę prymicyjną w Krypcie 
św. Leonarda w Katedrze na Wawelu.      
W lipcu 1948 Karol Wojtyła został 
skierowany do pracy w parafii 

Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
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Panny w Niegowici, gdzie spełniał 
zadania wikariusza i katechety. Wolny 
czas starał się spędzać z młodzieżą na 
łonie natury. W sierpniu 1949 został 
przeniesiony do parafii św. Floriana       

w Krakowie. Nadal wyprawiał się na 
wycieczki z młodzieżą. Aby zmylić 
ówczesną milicję, nie zakładał sutanny 
i pozwolił, by nazywano go „wujkiem”.  

W latach 1958-1978 był wykładowcą 

na KUL-u. 8 lipca 1958 r. został 
mianowany przez ówczesnego papieża 
Piusa XII krakowskim biskupem 
pomocniczym i w wieku 38 lat stał się 
najmłodszym członkiem Episkopatu 

Polski. Po śmierci abpa Eugeniusza 
Baziaka, 16 lipca 1962, bp Wojtyła 
został wikariuszem kapitulnym - 
tymczasowym rządcą archidiecezji 
krakowskiej. Rok później - 

arcybiskupem metropolitą krakowskim,           
a w czerwcu 1967 roku otrzymał 
kapelusz kardynalski. 

Rok 1978 przeszedł do historii jako rok 

trzech papieży: Pawła VI, Jana  Pawła I 
i Jana Pawła II. Kiedy trzeba było 

dokonać wyboru nowego zwierzchnika 
Kościoła, okazał się on bardzo ważny 
dla każdego Polaka. 16 października 

1978 roku kolejnym papieżem został 
bowiem kardynał Karol Wojtyła - Jan 
Paweł II! 

       opracowała Malwina Dzierbanowicz 

******************************************* 

Przedstawiamy kilka 

portretów Jana Pawła II        

– poety, prozaika, 

dramatopisarza, sportowca         

i pielgrzyma… 

 

Jan Paweł II – poeta, prozaik                
i dramatopisarz 

Zamiłowanie do słowa, które przejawiał 
od nauki w gimnazjum,  skierowało 
Karola Wojtyłę na studia polonistyczne, 

które rozpoczął na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. ,,Słowo, zanim zostanie 
wypowiedziane na scenie, żyje naprzód 
w dziejach człowieka, jest jakimś 
podstawowym wymiarem jego życia 

duchowego. Jest wreszcie 
ukierunkowaniem na niezgłębioną 
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tajemnicę Boga samego” – powiedział 
przyszły papież. 

Literat Karol Wojtyła preferował dwie 
formy - poezję oraz dramat, choć w jego 
dorobku są także autobiograficzne 
książki: ,,Dar i tajemnica" z 1996 r.        
o powołaniu kapłańskim   i poświęcona 

posłudze biskupiej ,,Wstańcie, 
chodźmy!" z 2004 r. W jego twórczości 
widać fascynację poezją romantyczną, 
zwłaszcza utworami Cypriana Kamila 
Norwida, Juliusza Słowackiego oraz 
Stanisława Wyspiańskiego. 

W gimnazjum powstają pierwsze 

wiersze, które się niestety nie 
zachowały, m.in. ballada romantyczna 
„Miłosny list” i poemat „Śmierć 
Barbary”. Nie zachowały się też 
„Ballady beskidzkie” jego autorstwa.     

Z lat szkolnych pozostały utwory 
zebrane w ,,Psałterzu – księdze 
słowiańskiej”. Otwiera go wiersz 
dedykowany zmarłej przedwcześnie 
matce Emilii. Z tego okresu są także 

poemat „Mousike”, hymn „Magnificat”, 
cykl siedemnastu sonetów, rapsod 
„Słowo – logos”, „Ballada wawelskich 
arkad” oraz „Harfiarz”. 

W 1939 r. wraz z Tadeuszem 
Kwiatkowskim i Juliuszem Kydryńskim 

spotykają się na czytaniu literatury 
polskiej z podziałem na role.   W 1941 
r. narodził się konspiracyjny Teatr Nasz, 
później nazwany Teatrem 
Rapsodycznym, prowadzony przez 

Mieczysława Kotlarczyka. Karol Wojtyła 
gra m.in. w „Królu - Duchu”                 
i „Beniowskim” Słowackiego, 

„Hymnach” Kasprowicza, ,,Panu 
Tadeuszu” Mickiewicza. W czasie 
okupacji pisze dramaty „Hiob”               
i „Jeremiasz”. 

,,Całe to szczególne doświadczenie 
teatralne zapisało się bardzo głęboko    
w mojej pamięci, chociaż od pewnego 

momentu zdawałem sobie sprawę, że 
teatr nie był moim powołaniem.” – 
wspominał w „Darze i tajemnicy”.         
W 1944 r. powstaje „Pieśń o Bogu 
ukrytym”. 

Przez lata teksty na prośbę samego 
autora ukazują się pod pseudonimami: 

Andrzej Jawień, Stanisław Andrzej 
Gruda, Piotr Jasień. Wydaje m. in. 
:„Pieśń o blasku wody”, „Matkę”, 
„Kamieniołom”, „Profile Cyrenejczyka”, 
„Przed sklepem jubilera”, misterium 

„Promieniowanie ojcostwa”, poemat 
„Wigilia Wielkanocna 1966”. 

W 1979 r. publikuje poematy „Myśląc 
Ojczyzna…” oraz „Stanisław”. Ten 
ostatni został ukończony dwa tygodnie 
przed wyborem na papieża. Po 

konklawe Wojtyła-literat milczy przez 
25 lat. Jak sam mówił: „ten okres został 
zamknięty”. Przyjął papiestwo jako tak 
wielkie powołanie i obowiązek, że 
odrzucił wszystko inne.  

W 2003 roku ukazuje się „Tryptyk 
rzymski”. Jednocześnie w Watykanie     

i w Polsce staje się sensacją. Papież czuł 
się poetą. Tłumaczył, że nie ma innego 
języka, który mógłby zastąpić to, co 
człowiek chce wyrazić w języku poezji. 
Tego, co jest w wierszach, Karol Wojtyła 
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nie potrafiłby napisać jako 
traktat filozoficzny czy 
teologiczny. Na tym polega 
ciekawość tej poezji. Ona jest 
tajemnicza i mistyczna.  

Karol Wojtyła zawsze miał 
wątpliwości, co do jakości swojej 

poezji, której  siła tkwi w treści. 
To jest trudna poezja napisana  
w  charakterystycznym stylu.  

W 2004 r. na półkach 
księgarskich pojawia się „Wstańcie, 
chodźmy!” – kontynuacja „Daru            
i tajemnicy”, opisująca posługę biskupią 
Karola Wojtyły od 1958 r. 

Ostatnia książka Jana Pawła II to 
„Pamięć i tożsamość” - zapis rozmowy       
z Janem Pawłem II, przeprowadzonej    
w 1993 r. w Castel Gandolfo przez ks. 
Józefa Tischnera i Krzysztofa 
Michalskiego. 

Dla papieża  poezja była sposobem, by 

wyrazić siebie, dlatego warto po nią 
sięgać…  

                                         Redakcja 

P.S. Wszystkich zainteresowanych 
twórczością literacką Jana Pawła II 
zachęcamy do obejrzenia prezentacji, do 
której podajemy link: 

https://view.genial.ly/608bc3c0253

0c20d4dea02e0/presentation-

tworczosc-literacka-jana-pawla-ii 

 

Zebraliśmy garść złotych myśli 

naszego Patrona. Przeczytajcie          

i spróbujcie kilka zapamiętać: 

 ,,Musicie wymagać od siebie 

choćby inni od was nie 

wymagali." 

 ,,Nie żyje się, nie kocha się, nie 

umiera się - na próbę." 

 ,,Wczoraj do ciebie nie należy. 

Jutro niepewne... Tylko dziś jest 

twoje." 

 ,,Wiara i rozum są jak dwa 

skrzydła, na których duch 

ludzki unosi się ku 

kontemplacji prawdy." 

 ,,Nie daj się zwyciężyć złu, ale 

zło dobrem zwyciężaj." 

 ,,Nie potrafi przebaczać innym, 

kto sam nie zaznał 

przebaczenia." 

 ,,Troska o dziecko jest 

pierwszym i podstawowym 

sprawdzianem stosunku 

człowieka do człowieka." 
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 ,,Życie ludzkie jest bezcenne, 

ponieważ jest darem Boga, 

którego miłość nie ma granic.   

A kiedy Bóg daje życie, daje je 

na zawsze.” 

 ,,Człowiek nie może być tylko 

wychowywany. Musi 

wychowywać samego siebie, 

być dla siebie wychowawcą." 

 ,,Zawsze miałem dylemat: co 

czytać? Starałem się wybierać 

to, co najistotniejsze. Tyle 

rzeczy się publikuje. Nie 

wszystkie są wartościowe         

i pożyteczne. Trzeba umieć 

wybierać i radzić się, co 

czytać." 

 ,,Bez zadziwienia człowiek 

popadłby w rutynę, przestałby 

się rozwijać i stopniowo stałby 

się niezdolny do życia 

naprawdę osobowego." 

 ,,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 innymi." 

 ,,Nasz optymizm opiera się 

przede wszystkim na 

przekonaniu, że towarzyszy 

nam nieustanna pomoc Boża, 

której nigdy nie zabraknie 

temu, kto pokornie i z ufnością 

o nią prosi." 

 ,,Cechą wyróżniającą 

chrześcijańską radość jest to, że 

może ona współistnieć            

z cierpieniem, całkowicie 

bowiem opiera się na miłości." 

 ,,Jeszcze będzie pięknie, mimo 

wszystko. Tylko załóż wygodne 

buty, bo masz do przejścia całe 

życie." 

wyszukały Dominika Ciemała            

i Oliwia Klajmon 

 

Jan Paweł II - sportowiec 

 

„Sport jest zdolny przekazywać 
bardzo głębokie wartości językiem 
powszechnie zrozumiałym. Może być 

nośnikiem wzniosłych ideałów 
humanistycznych i duchowych, jeśli 

jest praktykowany w duchu pełnego 
poszanowania reguł. (...) Potencjał 
ukryty w sporcie sprawia, że jest on 

szczególnie ważnym narzędziem 
integralnego rozwoju człowieka oraz 

czynnikiem niezwykle przydatnym 
w procesie budowania społeczeństwa 
bardziej ludzkiego” – to słowa  Jana 

Pawła II, który kochał sport przez 
całe życie. Lubił aktywnie spędzać 

czas, w młodości z kolegami grając   
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w piłkę, jeżdżąc na nartach, 
pływając kajakiem...  

Narciarstwo   

Jan Paweł II bardzo lubił jeździć na 
nartach, był to jeden z jego 

ulubionych sportów. Jeździł           
w Tatrach, a potem we włoskich 

Dolomitach. Jego narty były długie     
i drewniane.   
 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Piłka nożna  

Jednym z ulubionych sportów 
Karola Wojtyły była też piłka nożna. 

Uwielbiał ją i był kibicem klubu 
Cracovii Kraków.  

 
  
 

 

 

 

 

 

Wycieczki w góry  
Nasz Papież uważał, że człowiekowi 

jest potrzebne piękno krajobrazu. To 
zdanie wypowiedział podczas Mszy 

Świętej w Nowym Targu. Często 
organizował wycieczki. Wędrował 
szlakami beskidzkimi, tatrzańskimi, 

a potem alpejskimi. Jako papież 
spędzał czas wolny (zwykle wtorek)  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

na łonie natury, w sportowym 
obuwiu i kurtce. 

Kajakarstwo  

Jan Paweł uwielbiał także 
kajakarstwo. Kiedyś pływał razem    

z przyjaciółmi, a za czasów 
kapłaństwa z grupami młodych osób. 

Do dzisiaj w Polsce istnieją szlaki, 
którymi można pływać kajakiem jak 
kilkadziesiąt lat temu Karol 

Wojtyła...  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opracowali Bartosz Gonera i Aleksander 

Jaworski 
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Jan Paweł II – pielgrzym 

 

Jan Paweł II był najczęściej 
pielgrzymującym papieżem             
w historii. W czasie swego 

pontyfikatu odbył 104 pielgrzymki 
międzynarodowe, odwiedzając 129 

krajów na wszystkich kontynentach. 
Ponadto odbył ponad 140 podróży 
apostolskich na terenie Włoch. 

Głosząc naukę Chrystusa na całym 
świecie, przemierzył łącznie ponad 

1,5 mln km. 
Przemawiał do milionów ludzi, 
odwiedzał miejsca, w których nie 

był wcześniej żaden papież. Słynął 
ze znajomości wielu języków, dzięki 

której nawiązywał jeszcze lepszy 
kontakt z ludźmi różnych 
narodowości. Spotkania z nim były 

dla wiernych wielkim wydarzeniem 
o charakterze niemalże mistycznym, 

często zmieniającym ich 
wewnętrznie na całe dalsze życie. 
Jan Paweł II podczas pontyfikatu, 

trwającego prawie 27 lat, odwiedził 
900 miejscowości. W podróżach 

spędził 586 dni ponad 
trzydziestokrotnie okrążając Ziemię 
wokół równika i trzykrotnie 

pokonując odległość między Ziemią  
a Księżycem. 

 
Jedną z najważniejszych dla nas, 
skoczowian, oraz pozostałych 

mieszkańców Śląska Cieszyńskiego 
jest pielgrzymka z 1995r. 

 
 W tej papieskiej lekcji dla Polski 
istotne było ukazanie rodakom 

pilnej potrzeby kształtowania 
sumień jako podstawowego warunku 

życia w społeczeństwie.  
Wizyta w diecezji bielsko - 
żywieckiej ( przy okazji pielgrzymki 

do Czech i kanonizacji Jana 
Sarkandra) nastąpiła w momencie, 

kiedy Polska i jej rządy, w opinii 
większości obserwatorów, znalazła 
się w bardzo poważnym kryzysie.  

,,Czas próby polskich sumień trwa"- 
powiedział Jan Paweł II                 

w Skoczowie. ,,Czy może historia 
płynąć przeciwko prądowi sumień? 
- pytał. - Za jaką cenę może? 

Właśnie, za jaką cenę? Tą ceną są, 
niestety, głębokie rany w tkance 

moralnej narodu, a przede 
wszystkim w duszach Polaków, które 
się jeszcze nie zabliźniły, które 

długo jeszcze trzeba będzie leczyć…" 
 

opracowały Milena Oreł i Nadia Szarek 
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Zachęcamy do pokolorowania obrazków 

przedstawiających naszego Patrona. 

Miłej zabawy!  
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