
  
 

ŚWIĘTY 
JAN PAWEŁ II 

 
NASZ PATRON 



Tu w Wadowicach wszystko się zaczęło.   
I życie się zaczęło i szkoła  się zaczęła  
i studia się zaczęły i kapłaństwo się zaczęło… 
 

Karol Wojtyła  

był najmłodszym dzieckiem 

Emilii z Kaczorowskich 

i Karola Wojtyły seniora.  

Miał starszego o 14 lat brata 

Edmunda i starszą siostrę,  

która zmarła kilka tygodni  

po urodzeniu. 

 

Rodzice Karola Wojtyły  

Emilia Kaczorowska i podoficer armii austriackiej Karol Wojtyła.  

Poznali się latem 1903 r. Ona miała wtedy 19 lat, on 24.  

Ich narzeczeństwo trwało niespełna rok. 



         Wojtyłowie mieszkali w Wadowicach, w kamienicy przy ulicy Kościelnej 7.  

Żyli skromnie. Matka cały swój czas poświęcała dziecku snując opowieści oparte 

na Biblii. Mawiała, że jej syn zostanie wielkim człowiekiem.  

Jednak Karol niedługo cieszył się beztroską dzieciństwa. Gdy miał dziewięć lat,  

13 kwietnia 1929 r., ukochana mama zmarła. Po pogrzebie, ojciec zabrał syna do 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Tam wskazując Maryję na cudownym obrazie, 

powiedział małemu Karolowi, że teraz Ona będzie jego matką. Od tego czasu, 

właśnie to sanktuarium maryjne miało dla Papieża szczególne znaczenie.  

Jedno z nielicznych zdjęć Wojtyłów z małym Karolem. 



Gdy Emilia zmarła, Karol 
zamknął się w swoim 
świecie. Wracał do książek, 
do tego, czego uczyła go 
mama... 
 
Niespełna miesiąc  
po jej śmierci  
przystąpił do Pierwszej 
Komunii Świętej.  
Dla małego Lolka to 
był  wielki dzień, ale też 
bardzo smutny, bo do 
Komunii prowadził go 
jedynie ojciec… 
  
 
 

Sakrament I Komunii Świętej  

przyszły Papież przyjął 25 maja 1929 r. 



     W 1932 r. zdarzyła się kolejna 

tragedia w życiu tego wyjątkowego 

chłopca.  

Zmarł starszy brat - Edmund, który 

pracował jako lekarz w szpitalu  

w Bielsku i tam właśnie zaraził się  

od pacjenta szkarlatyną,  

która wówczas był śmiertelną 

chorobą. 

 

 
 

Karol miał wtedy 12 lat.  

Przyjął śmierć brata w milczeniu, 

 powiedział tylko cicho:  

„Taka była wola Boga”... 

Od tej chwili został sam z ojcem.  

Edmund – brat Karola 



       Karol Wojtyła jako uczeń męskiego państwowego Gimnazjum 

Śląskiego im. Marcina Wadowity, wykazywał nieprzeciętne zdolności.  

Był lubiany przez kolegów i bardzo towarzyski. Miał celujące oceny. 

Pełnił funkcję przewodniczącego klasy, grał i reżyserował przedstawienia 

szkolne, codziennie jako ministrant uczestniczył we mszy świętej,  

na którą chodził razem z ojcem. Uderzała jego pobożność - niespotykana 

u młodych ludzi, ale tak jak inni chłopcy bardzo lubił też sporty – często 

grał w piłkę nożną, prawie zawsze na pozycji bramkarza. Cechowała go 

ogromna samodyscyplina. Wszystkie jego zajęcia miały określoną porę -

 gdy zbliżała się godzina nauki, zostawiał piłkę, kolegów i wracał do 

domu. 

     Miłość do sportu,  

a także do przyrody 

zaszczepił Karolowi ojciec. 

  

Od młodzieńczych lat 

kontemplowanie piękna 

świata przyszły Papież 

zawsze traktował jak 

modlitwę 

i poświęcał się mu  

w każdej wolnej chwili…  

 

 



 

W październiku 1938 r. osiemnastoletni Karol 

rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. 

Od wczesnych lat szkolnych wielką pasją Karola 

był teatr. Wiele osób uważało, że w przyszłości 

zostanie znakomitym aktorem. 

W 1938 r. Karol Wojtyła zdał 

maturę z większością ocen 

bardzo dobrych. To wydarzenie 

uczcił wspólnie ze swoimi 

kolegami urządzając zawody  

w jedzeniu kremówek.  

Po latach, już jako Papież,  

w czasie jednej ze swoich 

pielgrzymek do ojczyzny  

z radością wspominał tamto 

wydarzenie... 

  

Po  egzaminie maturalnym 

pełnił służbę w Junackich 

Służbach Pracy, a następnie 

odbył kurs 

przysposobienia wojskowego.  

Aktorstwo nadal było 

jego wielką pasją. 



     Po wybuchu wojny musiał przerwać naukę i podjąć pracę.  

Najpierw pracował w kamieniołomach, potem w niemieckich zakładach 

chemicznych. 12 lutego 1941 r. wracał jak zwykle z pracy - tym 

razem zadowolony, gdyż udało mu się zdobyć trochę jedzenia,  

a także lekarstwa dla chorego ojca. Niestety przybywszy do domu  

znalazł go martwego w łóżku. I tak oto w wieku 21 lat nie miał już 

rodziny. Zabrakło najbliższych, których tak bardzo kochał... 

 

 
 

Karol Wojtyła 

jako robotnik 

niemieckich 

zakładów 

chemicznych 

Solvay. 

Rodzinny dom 

matki Karola  

w Krakowie 

przy ulicy 

Tynieckiej. 

Tu podczas 

okupacji 

zamieszkał  

z ojcem.  



Seminaryjny kolega 

Karola Wojtyły, ks. Franciszek 

Konieczny wspominał, że przyszły 

papież świadomie wybrał życie 

w ubóstwie. Chodził ubrany 

bardzo skromnie, a zdarzało się iż 

w zimie dygotał od mrozu, 

bo wszystkie ciepłe rzeczy 

oddał potrzebującym. 

 

 

 
W 1946 r. Karol Wojtyła ukończył  studia teologiczne.  

Trzy pierwsze msze święte odprawił na Wawelu za dusze 

zmarłych rodziców i brata, a dwa tygodnie po 

święceniach jechał już do Rzymu, by rozpocząć studia 

doktoranckie, na które został skierowany przez arcybiskupa 

krakowskiego Adama Sapiehę.  

Napisał i obronił pracę doktorską, ale jej nie opublikował, gdyż 

zabrakło mu na to funduszy. Do obrony musiał przystąpić 

ponownie na polskiej uczelni – na UJ w 1948 r.  

 

W 1942 r. Karol Wojtyła zdecydował, że będzie 

studiował teologię i zostanie księdzem. Tak oto 

rozpoczął studia w tajnym seminarium duchownym 

archidiecezji krakowskiej... 
Rok 1948.  

Na tarasie 

domu 

księży 

Marianów 

w Rzymie.  

Ks. Karol 

trzeci od 

lewej. 



Po powrocie z rzymskich studiów, Karol Wojtyła otrzymał 

polecenie kardynała Sapiehy, by objąć posadę wikariusza  

w małej galicyjskiej parafii Niegowić.  

Do tej właśnie parafii młody ksiądz Karol szedł wiele kilometrów 

na piechotę, a kiedy doszedł na miejsce - ucałował ziemię. Ten 

zwyczaj całowania ziemi na którą przybywał, pozostał Mu jako 

Papieżowi.  

 
 

Pamiątkowe zdjęcie księdza Karola Wojtyły z dziećmi przystępującymi do komunii  

w parafii Niegowić.  



Już w Niegowici dał się poznać jako człowiek, który potrafi 
zjednywać sobie ludzi i szybko nawiązywać duchowy 
kontakt z młodzieżą. Nie umkło to uwadze kardynała 
Sapiehy, który wkrótce  przeniósł młodego księdza do 
krakowskiej parafii św. Floriana i wyznaczył mu zadanie 
zorganizowania duszpasterstwa akademickiego.  
Wkrótce Karol Wojtyła zgromadził wokół siebie grupę 
młodzieży, tzw. Rodzinkę, która z czasem rozrosła się w 200 
osobowe Środowisko. Jeździli razem w góry, spotykali się na 
prywatnych uroczystościach, ksiądz odprawiał dla nich 
rekolekcje, organizował dni skupienia. 

Lata 50. Ks. 
Karol Wojtyła 
z grupą 
młodzieży, 
tzw. 
Rodzinką. 



          Kazania Wojtyły w kościele 
św. Floriana przyciągały 

intelektualistów.  
Potrafił porwać, zachwycić,  

a czasem i rozbawić wiernych. 
Wkrótce niezwykłych kazań 

młodego księdza przychodził 
słuchać cały Kraków. 

  
           Oprócz wykonywania 
podstawowych obowiązków 

wikarego, Karol Wojtyła zajął się 
także pracą publicystyczną.  

W 1950 r. ukończył swój słynny 
dramat "Brat naszego Boga",  
a kilka miesięcy później pod 

pseudonimem opublikował cykl 
poetycki "Pieśń o blasku wody".  

W 1953 r. doszły kolejne 
obowiązki - został wykładowcą 

etyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, a trzy lata później 

również na Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim. 

         



   Nadal mocno angażował się  
w duszpasterstwo akademickie, 
organizując dla młodzieży m.in. 

wycieczki. To właśnie w 1958 r. na 
jednym z takich wyjazdów, na spływie 

kajakowym, dowiedział się o nominacji 
na biskupa...  

Dokładnie w dniu 4 lipca 1958 r. ks. Karol 
Wojtyła został nominowany przez papieża 

Piusa XII na biskupa pomocniczego 
archidiecezji krakowskiej. 

Jako zawołanie biskupie przyjął  słowa 
"Totus Tuus" Maryjo czyli "Cały Twój".  

W tym samym roku, 28 września 1958 r. 
odbyła się konsekracja Karola Wojtyły na 

biskupa, a 30 grudnia 1963 r. przyszła 
nadana przez papieża Pawła VI nominacja 

na arcybiskupa krakowskiego.  
Nawet wtedy przyszły papież znajdował 

czas na twórczość. Oprócz dzieł z zakresu 
teologii jak "Sobór, a praca teologów", 

nadal ukazywały się publikacje literackie 
m. in. cykl poetycki "Wędrówka do miejsc 
świętych", poemat "Wigilia Wielkanocna". 

 
Kardynałem przyszły Papież został 28 

czerwca 1967 r. Jego najbliżsi przyjaciele 
żywili głębokie przekonanie, że to nie 

ostatni szczebel duchownej kariery 
Karola Wojtyły.Wkrótce miały ziścić się 
słowa Emilii, która mawiała, że jej syn 

będzie wielkim człowiekiem... 
 



Habemus papam! 

Mamy Papieża! 
Te słowa rozległy się 

16 października 1978 r. 

 

Na placu Świętego Piotra,  

o godz. 19.20, na bakonie bazyliki 

stanął nowo wybrany Papież. 

Udzielając błogosławieństwa  

"Urbi et orbi" uśmiechnął się,  

a na twarzy widać było ogromne 

wzruszenie.  

Na stolicy Piotrowej pierwszy raz  

od 1523 r. zasiadł papież nie - Włoch.  

 

Karol Wojtyła przyjął papieskie imię 

Jan Paweł II na cześć swego 

poprzednika Jana Pawła I, którego 

pontyfikat trwał tylko 24 dni.  

Od początku swojego pontyfikatu chciał być jak najbliżej ludzi. To on 

pierwszy pojawiał się wśród tłumów w odkrytym samochodzie, błogosławił, 

przytulał dzieci, podawał dłoń. Stał się autorytetem dla milionów ludzi 

spragnionych wiary, nadziei i miłości. W czasie kolejnych papieskich 

pielgrzymek żaden koncert, nawet największych gwiazd popu nie 

gromadził nigdy tylu ludzi, ile przybywało na papieskie msze.  

Świat pokochał Karola Wojtyłę -  Papieża Jana Pawła II... 



Wkrótce po wyborze w najbliższym otoczeniu 

Jana Pawła II pojawili się ludzie, którzy służyli 

mu wiernie w Krakowie. Osobisty sekretarz 

ksiądz Stanisław Dziwisz, oraz siostry sercanki, 

które prowadziły dom Karola Wojtyły. Ludzie, 

którym Jan Paweł II mógł zaufać i z którymi 

łączyła go przyjaźń. 

 



Najwięcej czasu w ciągu 

dnia wypełniała Janowi Pawłowi II 

modlitwa i praca. Starał się 

wszystko robić sam. Jako pierwszy 

Papież od wieków prowadził 

prywatną korespondencję, czytał 

prasę, przygotowywał przemówienia 

i encykliki. Udzielał rocznie 500 

audiencji prywatnych i oficjalnych. 

Stanowił wzór kapłana.  

 

Mimo natłoku zajęć w życiu Jana 

Pawła II był także czas na 

odpoczynek. Najwięcej 

przyjemności Ojcu Świętemu 

sprawiało uprawianie sportu  

i spotkania towarzyskie. Jako 

pierwszy papież w historii chodził 

na urlopy. W zimie szusował na 

nartach, latem wybierał się na 

górskie wycieczki, uprawiał jogging  

i pływał. Ten nowy styl bardzo się 

wiernym spodobał. 

 



Papież pielgrzym 

Idźcie i nieście Ewangelię całemu światu - 
te słowa Pana Jezusa,  
Jan Paweł II wziął sobie głęboko  
do serca.  
Był wszędzie tam, gdzie byli wierni.  
Niestrudzenie przemierzał cały glob,  
by dotrzeć nawet do tych miejsc, gdzie nie 
znano Jego imienia.  
W czasie spotkań mówił do wiernych ich 
własnym językiem, szanował ich obyczaje, 
wszędzie był witany jak najdroższy gość.  
Spotykał się z kontrowersyjnymi 
postaciami ze świata polityki, wielkimi 
przywódcami, rodzinami królewskimi, 
ludźmi ze świata sportu, muzyki, kultury. 

Oprócz wizyt o charakterze 
oficjalnym  wiele było takich, które miały 
na celu spotkania  
z najuboższymi i najbardziej cierpiącymi.  
Im bardziej był niespokojny region świata, 
tym pewniejsze było to, że właśnie tam na 
pielgrzymkę wybierze się Papież. 

 



Jan Paweł II zawsze podkreślał, że w wierze wszyscy 
jesteśmy równi. Pokazywał, że można być 
chrześcijaninem zachowując własną tożsamość 
kulturową. Podczas pielgrzymki do Afryki  
w 1988 r. wystąpił w tradycyjnym stroju afrykańskim. 
 Msze podczas zagranicznych pielgrzymek zawsze 
zawierały elementy lokalnej kultury. Ludzie kochali go 
za to, że pozostał zwykłym człowiekiem. 
 



Pielgrzymki do Polski 
 

Jan Paweł II w czasie swojego 

pontyfikatu odwiedził Ojczyznę 

osiem razy.  

Zawsze dbał o to, aby być jak 

najbliżej witających go wiernych. 

Najwyżej cenił sobie rozmowy ze 

zwykłymi ludźmi. Wiedział jak 

wiele dla nich znaczą słowa otuchy 

i błogosławieństwo Papieża. 

 Ojciec Święty W czasie pierwszej wizyty do Polski w 1979 r. 

 W Krakowie na ulicy Franciszkańskiej 3,  

w pałacu Arcybiskupów znajduje się  

najsłynniejsze okno świata.  

To właśnie z niego, ilekroć tylko był w Krakowie 

 Jan Paweł II witał się i rozmawiał z wiernymi. 



Papież Jan Paweł II odbył ponad 100 pielgrzymek zagranicznych  
i 141 w samych Włoszech.  
Jako biskup Rzymu  był niemal we wszystkich ze swoich 334 parafiach. 
 
Podczas swoich podróży odwiedził 125 krajów.  
Najwięcej razy, bo aż 8 był w Polsce. Siedem razy odwiedził Stany 
Zjednoczone i Francję.  
W podróży spędził 552 dni, czyli około 18 miesięcy. 
 
  



Zamach na papieża  
"Czyjaś ręka strzelała,  

ale Inna Ręka prowadziła kulę" 

13 maja 1981 r. na placu św. Piotra w Rzymie 
turecki terrorysta Mehmed Ali Agca próbował 
zastrzelić Papieża... 

Miliony ludzi na całym świecie ujrzały zmienioną 
cierpieniem twarz Ojca Świętego. Operacja  
w klinice Gemelli trwała 6 godzin. Cudem przeżył. 
Kula zamachowca minęła tętnicę główną zaledwie  
o kilka milimetrów. Jan Paweł II uważał, że przeżył 
zamach tylko dzięki opiece Matki Bożej z Fatimy. 
 

 Rok po zamachu Papież pielgrzymował do Fatimy. 
Chciał złożyć Maryi hołd i podziękować za to, że 
ocaliła mu życie. Pocisk z pistoletu zamachowca 
został jako wotum wdzięczności umieszczony 
wewnątrz korony figury Matki Bożej Fatimskiej  
i co ciekawe - sama korona, która pochodzi z 1942 r. 
przez lata miała okrągłe puste miejsce. 13 maja 
1982 r. w to właśnie miejsce zlokalizowane pod 
miniaturowym globem, Jan Paweł II włożył pocisk, 
który idealnie pasował pod względem średnicy. 

Ojciec Święty przebaczył mężczyźnie, który chciał 
go zabić. Powiedział: "Modlę się za brata, który mnie 
zranił, a któremu szczerze przebaczyłem".  
W grudniu 1983 r. odwiedził Ali Agcę w więzieniu. 



Światowe  

dni młodzieży 

 Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją 
kościoła, wy jesteście moją nadzieją – tak Jan 
Paweł II powiedział do młodzieży, zaraz po 
objęciu pontyfikatu. 
 

   
Światowe dni młodzieży, które zainicjował, 
spotkały się z ogromnym zainteresowaniem 
młodych ludzi.  
To były wydarzenia nieporównywalne  
z żadnymi innymi. Papież pragnął przybliżyć 
młodych do religii i pomóc im radzić sobie  
w świecie pełnym chaosu i cierpienia.  
Nikt nie potrafił tak oddziaływać na 
młodzież jak Jan Paweł II.  
To właśnie On umiał tchnąć nadzieję w ich 
serca i pokazać im jak żyć. 



Światowe dni młodzieży 
 Ogromna ilość młodych ludzi, 

którzy z różnych stron świata 
przybywali na te spotkania,  
z zapartym tchem chłonęła słowa 
Papieża, entuzjastycznie reagowała 
na każdy Jego  gest.  
Razem z Papieżem śpiewali, 
skandowali Jego imię, wołali,  
by pozostał z nimi. To była piękna, 
niesamowita rozmowa tego 
wielkiego człowieka  
z tłumami młodzieży.  

  
Jan Paweł II podczas tych 
wszystkich spotkań zawsze miał 
doskonały nastrój. To właśnie 
wtedy najwięcej żartował, 
uśmiechał się i mimo swojego 
cierpienia i fizycznej słabości 
odnosił kolejne zwycięstwa nad 
chorobami z którymi się zmagał 
i nad starością.  
Mówił: Jestem stary i przygnieciony 
ciężarem lat, ale serce mam młode  
i bije ono razem z wami młodymi. 
Jesteście nadzieją świata. 

 



"Trzeba nieść 
swój krzyż  

na każdy dzień" 

Z roku na rok, Papież zaczął tracić 
siły, chociaż długo nie dopuszczał  
do siebie myśli o chorobie.  
Miał problemy z poruszaniem się. 
Wkrótce zdiagnozowano u niego 
chorobę Parkinsona. Wierni coraz 
częściej oglądali Papieża cierpiącego, 
który mówił o swoim bólu, chorobie  
i jednocześnie dodawał otuchy innym 
cierpiącym. Sam nie skarżył się, nie 
tracił ducha. Mówił, że cierpienie jest 
rzeczą ludzką i że trzeba nieść swój 
krzyż. Choroba Parkinsona sprawiła,  
że coraz częściej miał problemy  
z mówieniem, jego głos się załamywał, 
aż ostatecznie przestał mówić. 
Wówczas to sama obecność cierpiącego 
Papieża, który do końca chciał wypełnić 
swoją misję, widok Jego zmagań  
z bólem działało na ludzi silniej niż 
dotąd, silniej niż wypowiadane słowa... 



Trzeba pięknie żyć  

i pięknie umierać... 

      Nasz Ojciec Święty Jan Paweł II 

powrócił do domu Ojca. 

 

Te słowa wypowiedział przez łzy,  

2 kwietnia 2005 r., arcybiskup Leonardo Sandri.  

W ten właśnie sposób, wierni 

tłumnie zgromadzeni na placu św. Piotra  

i zarazem cały świat, został poinformowany  

o śmierci Papieża, która nastąpiła o godzinie 

21.37. 

 Świadectwo jakie dał światu umierający 

Jan Paweł nazwano jego „piętnastą encykliką”. 

Pomimo ciężkiej choroby 

chciał wypełnić swoją misję  

do końca. Nadchodzący kres życia  

przyjmował z niezwykłym spokojem...  

 

 

 1 kwietnia po komunikacie z Watykanu, 

informującym o bardzo złym stanie zdrowia 

Ojca Świętego, cały świat wstrzymał oddech... 

 Wierni zaczęli gromadzić się w katedrach, 

kościołach, na placach wielkich miast świata,  

by modlić się za Papieża. Kiedy Jan Paweł II 

dowiedział się o tym powiedział: "Szukałem was, 

a teraz wy przyszliście do mnie i wam dziękuję". 

  Dzień przed śmiercią, pożegnał się ze swoim 

najbliższym otoczeniem pisząc, z pomocą 

arcybiskupa Dziwisza, na niewielkiej karteczce: 

"Jestem radosny, wy także bądźcie. Módlmy się 

razem z radością. Wszystko powierzam 

Pannie Maryi". 

 Tymczasem  miliony ludzi żyło  

w oczekiwaniu na kolejne doniesienia 

z Watykanu, te jednak informowały niezmiennie 

o tym, że stan zdrowia Ojca Świętego 

 pogarsza się... 
Dziewięć lat po śmierci 27 kwietnia 2014 r. 

 Jan Paweł II został ogłoszony świętym.  



Ważniejsze 
uroczystości 

szkolne 
związane  

z Patronem  

Z kart szkolnej kroniki... 



Rok szkolny 2001/02 

 

 Gimnazjum nr 1 

rozpoczyna starania  

o nadanie szkole imienia 

Jana Pawła II. 

Równocześnie trwają prace 

nad stworzeniem sztandaru 

szkoły, tablicy pamiątkowej 

oraz hymnu. 

 

8 maja 2004 r. - uroczystość 

nadania Gimnazjum nr 1 

imienia Jana Pawła II, 

dołączenie społeczności 

szkolnej 

 do "Rodziny Szkół  

im. Jana Pawła II". 



Sztandar Gimnazjum nr 1 

im. Jana Pawła II 



Rok szkolny 2004/05 

 

 Uroczystość "Dnia Patrona" w Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II  – 

posadzenie przed szkołą i poświęcenie "Wadowickiego Dębu Ojca 

Świętego" - drzewa podarowanego społeczności gimnazjum przez 

Burmistrza Wadowic. 



19 października 2009 r. 

   

Nadanie Szkole 

Podstawowej nr 1 imienia 

Jana Pawła II, dołączenie 

społeczności szkolnej  

do "Rodziny Szkół  

im. Jana Pawła II". 



Sztandar Szkoły Podstawowej 

nr 1 im. Jana Pawła II 



18 maja 2011 r. 

 

 Dzień Patrona - umieszczenie przed 

budynkiem szkoły obelisku 

upamiętniającego wyniesienie  

Jana Pawła II na ołtarze. 



Uroczystość podarowania szkole 

repliki pomnika Jana Pawła II 

Pomnik Jana Pawła II, którego replika znajduje się w naszej 

szkole, został ufundowany dla Polonii w miejscowości Cacica 

(Rumunia) przez Starostwo Powiatowe i Gminy Powiatu 

Ziemskiego Rybnickiego. 



Dzień Patrona –

uroczystości szkolne 
 



Ref. Janie Pawle, Patronie nasz 
Powiemy światu o Twojej miłości 
W czasach gasnących ideałów 
Niech po niej każdy pozna nas 

W czasach gasnących ideałów 
Niech po niej każdy pozna nas. 

 
1. (zwrotka śpiewana w gimnazjum) 
My uczniowie szkoły tej gimnazjaliści 
cieszymy się żeś naszym Patronem 
Niech Twe imię chronić będzie nas 
I prowadzić do krainy wiedzy  
Ref.: Janie Pawle... 
 
2. (zwrotka śpiewana w szkole podstawowej) 
Teraz my uczniowie szkoły podstawowej 
dołączamy do rodziny Twej 
Niech Twe imię złączy nas na stałe 
Z nim dumnie wznieśmy sztandar nasz w górę 
Ref.: Janie Pawle... 
 
3. Pracujemy, by lepszymi być 
Jesteśmy młodzi, nie wiemy jak żyć 
Twoje słowa rozświetlają nam drogę 
Ich mottem dzielić się w szkole I w domu 
Ref.: Janie Pawle... 
 
4. Na pielgrzymkę życia wyruszymy 
Plecak wiedzy i miłości zabierzemy 
Niestraszna będzie droga ta 
Bo przy na Twoje imię trwa 
Ref.: Janie Pawle... 

Hymn  

Szkoły Podstawowej nr 1  

im. Jana Pawła II 

w Czerwionce-Leszczynach 



 Gala 2/2005 

 Gość Niedzielny 41/1984 

 Jan Paweł II. Kolekcja 1/2005 

 Nasz Święty Jan Paweł II. Świadectwa cudów 7/2015 

 Kluczniok M. Dzieje Jedynki. Najstarszej leszczyńskiej szkoły (1654-2019). Czerwionka-Leszczyny. 
2019 

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

 https://www.google.pl/search?q=wojtyła+w+gim 

 https://twitter.com/archkrakowska/ 

 https://jp2doc.pl/en/2017/08/18/secretary-of-the-pope/siostry-sercanki-z-janem-pawlem-
ii_watykan/ 

 https://wiadomosci.wp.pl/zmarla-sekretarka-jana-pawla-ii-siostra-eufrozyna-miala-92-lata-
6155532619835521a 

 http://www.wladcy.myslenice.net.pl/papiestwo/osoby/Jan%20Pawel%20II.htm 

 https://fakty.interia.pl/raporty/raport-kanonizacja-jana-pawla/aktualnosci/news-jan-pawel-ii-
oglosil-14-encyklik,nId,1409976 

 https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ 
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