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Wydanie specjalne 

z okazji nadania imienia 

Jana Pawła II 
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie 
 
 

 

 

R O T A 
 

Ja, uczeń Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II  w 
Krasnobrodzie przysięgam: 
 

- Całym życiem realizować ideały Patrona Szkoły Jana Pawła II 
 

- Być pilnym uczniem, rozwijać otrzymane talenty i kształcić 
  cnotę czystego serca 
 

- Odnosić się życzliwie do koleżanek i kolegów oraz z szacunkiem 
  do nauczycieli 
 

- Być dobrym dzieckiem Ojczyzny, której na imię Polska 
 

- Trwać w wierze chrześcijańskiej i zachować ją na nowe  
   tysiąclecie jako najcenniejsze dziedzictwo 
 
  TAK  MI   DOPOMÓ Ż  BÓG ! 
 

tekst przysięgi składanej przez uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
im. Papieża Jana Pawła II w Krasnobrodzie 
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                                         Wielmożny Pan Dyrektor 
                                 Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 

                                        mgr Marek Pawluk 
 
 

       Na ręce Pana Dyrektora składam uznanie dla Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie za 
podjętą uchwałę o nadaniu Szkole imienia Jana Pawła II. Postawa Pedagogów świadczy o dojrzałości katolickiej i patriotycznej, 
rokuje nadzieje, że tak istotne przymioty przejmą ich uczniowie. 
      Cieszy także informacja, że w przeprowadzonej anonimowej ankiecie większość rodziców i uczniów wskazała Jana Pawła II 
jako patrona Szkoły i wyraziła wolę, aby wychowanie młodzieży opierało się na systemie wartości chrześcijańskich. 
        Powyższe świadczą o sile Kościoła Katolickiego w Polsce, a także wyrażają troskę o drogę, którą kroczy Naród i o oblicze 
tego Narodu - taka Polska na pewno się ostoi i będzie „chorążym narodów" w Europie, która budzi się z dechrystianizacji. Postać 
Papieża Polaka zachwyca świat nie tylko katolicki. Jego pracowitość, postawa służebna, umiłowanie człowieka, uszanowanie 
inności wiary i kultury dostrzegają ludzie z poza Kościoła. Reakcja na krzywdy słabszych, dotkniętych przez los, nawoływanie do 
zgody zwaśnionych budzi wdzięczność i szacunek. Nawoływanie do pokoju daje nadzieje światu na spokojne życie. 
       Dla nas katolików to człowiek modlitwy i zawierzenia Panu Bogu. Niespożyte siły i postawa herolda Ewangelii czynią Go 
prawdziwym apostołem narodów. Dla nas Polaków to wzór umiłowania Kraju i Narodu, a także orędownik na arenie 
międzynarodowej. Z takiego Patrona Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie może być dumny, nie zawiedzie się z 
podjętej decyzji i nie będzie musiał jej odwoływać jak to już bywało w historii. 

 
                                               Panu Dyrektorowi, Pedagogom i Uczniom Szczęść Boże. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

Ogólne informacje 
o Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie 
 
       Zespół Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie w 
obecnym kształcie został powołany uchwałą Rady Miasta i 
Gminy w Krasnobrodzie z dnia 22.02.1999r. i rozpoczął 
działalność od 01.09.1999r. W skład zespołu wchodzą szkoły 
ponadpodstawowe: gimnazjum i liceum ogólnokształcące. W 
gimnazjum kształci się 247 uczniów uczęszczających 
do dziesięciu oddziałów (5 klas pierwszych i 5 klas drugich). W 
liceum ogólnokształcącym w czterech klasach uczy się 133 
uczniów.  
      Grono nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w 
Krasnobrodzie składa się z 29 pedagogów: 
 
 

mgr Marek Pawluk dyrektor zespołu – nauczyciel 
informatyki i techniki 

mgr Józef Wryszcz wicedyrektor zespołu – 
nauczyciel fizyki 

mgr Danuta Korzeniowska nauczyciel języka polskiego 
mgr Paweł Murdzek nauczyciel języka polskiego 
mgr Marzena Gęśla nauczyciel języka polskiego 
mgr Joanna Cios nauczyciel języka polskiego 
Wiesław Wiatrzyk nauczyciel języka angielskiego 
Dorota Pakuła nauczyciel języka angielskiego 
Agnieszka Kalita nauczyciel języka rosyjskiego 
mgr Elżbieta Borek nauczyciel matematyki i 

informatyki 
mgr Alicja Koperwas nauczyciel matematyki i 

informatyki  
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mgr Eligiusz Pomaniec nauczyciel matematyki  

mgr Jolanta Kurantowicz nauczyciel historii i wiedzy o 
społeczeństwie 

mgr Małgorzata Sawulska nauczyciel historii i wiedzy o 
społeczeństwie 

mgr Anna Gębka nauczyciel biologii i 
wychowania do życia w 
rodzinie 

mgr Bożena Juszczak nauczyciel biologii 

mgr Zdzisława Pakuła nauczyciel chemii 

mgr Grzegorz Piwko nauczyciel chemii, fizyki i 
informatyki 

mgr Jarosław Jabłoński nauczyciel geografii 

mgr Kazimierz Mielniczek nauczyciel wychowania 
fizycznego 

mgr Jan Droździel nauczyciel wychowania 
fizycznego i przysposobienia 
obronnego 

mgr Marta Mielniczek nauczyciel wychowania 
fizycznego 

mgr Magdalena Antoniak nauczyciel sztuki – muzyka 

mgr Halina Gontarz nauczyciel sztuki – plastyka 

ks. Piotr Gmiterek nauczyciel religii 

ks. Mariusz Rybiński nauczyciel religii 

mgr Celina Koisz nauczyciel – wychowawca 
świetlicy szkolnej 

Marzena Tarłowska bibliotekarz szkolny 

mgr Zofia Kończewska-
Murdzek 

psycholog i pedagog szkolny, 
nauczyciel wychowania do 
życia w rodzinie 

 
 
     Szkoła korzysta z dwu pracowni komputerowych jednej 
wyposażonej w 10 komputerów McIntosh z dostępem do 
internetu z każdego stanowiska i drugiej wyposażonej w 8 
komputerów PC. W szkole znajdują się dobrze wyposażone 
pracownie do biologii, chemii, fizyki, geografii i historii oraz 
pracownia multimedialna wyposażona w komputer z 
czytnikiem DVD, projektor multimedialny i video. Sportowe 
zaplecze szkoły to dwie sale gimnastyczne (duża i mała) i 
kompleks boisk sportowych z boiskiem do piłki nożnej, piłki 
ręcznej, siatkówki (boisko do koszykówki w budowie). 
Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących mogą 
korzystać z posiłków oferowanych przez stołówkę szkolną. 
      W trakcie tworzenia szkolnego programu wychowawczego 
w I semestrze roku szkolnego 1999/2000 została 
przeprowadzona wśród nauczycieli, rodziców i uczniów naszej 
szkoły anonimowa ankieta, w której zdecydowana większość 
respondentów wybrała na patrona naszej szkoły Jana Pawła II. 
Rodzice i uczniowie zdecydowali także, że wychowanie w 
naszej szkole będzie oparte na systemie wartości 
chrześcijańskich. Szanując prawo rodziców do wskazania 
zasad nauczania moralnego i religijnego swoich dzieci oraz 
mając gwarancję pełnej i skutecznej realizacji szkolnego 
programu wychowawczego w oparciu o głoszoną naukę, 
postawę, osobowość i autorytet Papieża – Polaka, Rada Miasta 
i Gminy w Krasnobrodzie w dniu 30 września 2000r. podjęła 
uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana Pawła II.  
 

oprac. Dyrektor ZSO w Krasnobrodzie 
                                                   Marek Pawluk 
 

 
 

KRASNOBRÓD 
- krótki rys 

 

geograficzno – historyczny 
 
       Krasnobród leży w sercu Roztocza Środkowego, wśród 
malowniczych wzgórz porośniętych sosnowymi, jodłowymi i 
bukowymi lasami. Uroku tutejszego krajobrazu dopełnia rzeka 
Wieprz.  
      Nazwa miejscowości związana jest z jej położeniem w 
dolinie rzeki Wieprz, w miejscu dogodnej przeprawy: „krasny” – 
piękny, a „bród” – dogodny przejazd przez rzekę. Herbem 
miasteczka jest stylizowana złota litera „K” na czerwonym polu. 
Od lat doceniano nie tylko uroki krajobrazowe miejscowości, ale 
również lecznicze właściwości tutejszego powietrza. 
Przyjeżdżają tu ludzie z różnymi schorzeniami. Istnieje tu jedyne 
o tym profilu na Lubelszczyźnie Sanatorium Rehabilitacyjne dla 
Dzieci Reumatycznych; tu istniał jeden z pierwszych w Europie i 
jedyny w Polsce zakład przeciwgruźliczy założony w 1884r. 
przez dra Alfreda Rose. Władze Krasnobrodu podjęły ostatnio 
starania o nadanie miejscowości status uzdrowiska. 
 
      Wielokrotnie zmieniali się właściciele Krasnobrodu, byli 
nimi: Firlejowie, Lipscy, Leszczyńscy, Jackowscy, Tarnowscy, 
Zamojscy i Fudakowscy. Choć początki Krasnobrodu nie są 
dokładnie znane, ponad wszelką wątpliwość wiadomo, że na 
początku XVII w. król Zygmunt III Waza potwierdził istniejące 
dawniej przywileje, przyznając miasteczku lokowanemu w 1572 
r. sześć jarmarków w ciągu roku i cotygodniowe targi we wtorki, 
które przetrwały do dziś. 
 
      Od wieków do Krasnobrodu chętnie przyjeżdżali ludzie 
wybitni, tutaj dwukrotnie przebywał król Jan III Sobieski; tu w 
1934 r. gościł prezydent RP Ignacy Mościcki, w 1948 r. tutejsze 
Sanktuarium Maryjne odwiedził prymas Polski August Hlond, 
któremu towarzyszył ówczesny biskup lubelski a późniejszy 
„Prymas Tysiąclecia” kardynał Stefan Wyszyński. W 1993 był tu 
prymas Polski kardynał Józef Glemp. Tu przed wiekami doznała 
cudownego uzdrowienia królowa Marysieńka Sobieska.  
 
       Nie oszczędzały Krasnobrodu zawieruchy dziejowe, 
nawiedzała go plaga szarańczy, nękały hordy tatarskie, atakowali 
Szwedzi i Kozacy. W wyniku rozbiorów w 1772 r. Krasnobród 
znalazł się w zaborze austriackim, potem rosyjskim. Mieszkańcy 
wielokrotnie dawali dowody swego męstwa i odwagi, byli 
świadkami ważnych wydarzeń. Za pomoc powstańcom oddziału 
Marcina Borelowskiego ps. Lelewel, który 24 III 1863 r. stoczył 
bitwę pod św. Rochem, miasteczko utraciło prawa miejskie, które 
odzyskało dopiero w 1995 r. 
       W czasie I wojny światowej osada znalazła się w centrum 
walk, stąd rozwijały się działania Armii „Kraków” i „Lublin”. W 
dniu 23 IX 1939 przez Krasnobród przebijała się Nowogródzka 
Brygada Kawalerii i jej 25 Pułk Ułanów Wielkopolskich 
podpułkownika Stachlewskiego. Pułk stoczył tu zwycięską bitwę 
z Niemcami. Dla upamiętnienia tych wydarzeń miejscowa szkoła 
podstawowa nosi imię 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich. 
Podczas okupacji hitlerowcy dokonywali krwawych mordów i 
pacyfikacji. Krasnobród stał się ośrodkiem wielu akcji 
partyzanckich. 
        
    Nie sposób mówiąc o Krasnobrodzie, nie wspomnieć o 
miejscach sakralnych. Parafia rzymsko – katolicka w 
Krasnobrodzie istniała od II połowy XVI w. W latach 40-tych 
XVII wieku miały tu miejsce objawienia Matki Bożej 
potwierdzone przez Komisję Teologiczną Akademii Zamojskiej.  
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KRASNOBRÓD 
- krótki rys 

geograficzno – historyczny 
 
 
     W 1680 r. w Krasnobrodzie została uzdrowiona królowa 
Maria Kazimiera –żona Jana III Sobieskiego. Z jej inicjatywy 
jako wotum wdzięczności wybudowano kościół poświęcony w 
1699 r. Piękna barokowa budowla będąca Sanktuarium Matki 
Bożej, przyciąga niezliczone rzesze pątników z różnych 
zakątków Polski. W głównym ołtarzu kościoła znajduje się 
cudowny obraz – bezcenny skarb i przedmiot najwyższego 
kultu. W części  Krasnobrodu zwanej Podklasztorem, obok 
kościoła, u podnóża najwyższego wzniesienia, czyli 
Chełmowej Góry (336 m. n. p m.) znajduje się Kalwaria, 
ważne miejsce kultu religijnego, licznie odwiedzane przez 
pielgrzymów i turystów. Dopełnieniem religijnego charakteru 
miejscowości są kaplice i kapliczki w Alei Najświętszej Marii 
Panny z kaplicą na wodzie oraz  kapliczki rozsiane po 
okolicznych lasach. 
 
      W okresie letnim od przeszło 20 lat w kościele parafialnym 
odbywają się koncerty organowe z udziałem artystów 
światowej sławy takich jak: M.Kudlicki, J. Grubich, F. 
Roczkowski. Z inicjatywy proboszcza tutejszego Sanktuarium 
k. Romana Marszalca powstały muzea: etnograficzne, 
geologiczne, flory i fauny Roztocza. 
 
      Krasnobród dziś to miejscowość turystyczno – 
wypoczynkowa i uzdrowiskowa o nieskażonym środowisku 
oraz ważny ośrodek kultu maryjnego. Miasteczko posiada 
dobrze rozwiniętą sieć handlowo – usługową oraz instytucje 
niezbędne do funkcjonowania i obsługi społeczności lokalnej 
jak również turystów. Lokalne święta i uroczystości uświetnia 
kapela i zespół ludowy. Wydawany jest miesięcznik „Gazeta 
Krasnobrodzka”. Tu mieszka i tworzy poetka i malarka ludowa 
pani Feliksa Lewandowska. W okolicach Krasnobrodu 
położone są zbiorniki wodne, w których można kąpać się i 
łowić ryby. 

 
                     oprac. Jolanta Kurantowicz 

 
Kalendarium 

 

KAROLA WOJTYŁY 
do czasu wyboru na papieża 

 
 
* 18 V 1920 - Karol Józef Wojtyła urodził się w 

Wadowicach na Podkarpaciu jako, syna 
Karola i Emilii z domu Kaczorowskich 

*20 VI 1920 - chrzest w Kościele Ofiarowania Maryi 
Panny w Wadowicach  

*1926 - rozpoczyna naukę w Szkole Powszechnej 
w Wadowicach 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
*13 IV 1929 - umiera jego matka, Emilia Wojtyła 

*5 XII 1932 - umiera jedyny brat Edmund, lekarz 

*14 V 1938 - Karol Wojtyła kończy Gimnazjum w 
Wadowicach otrzymując celujące 
świadectwo maturalne 

*1 X 1938 - rozpoczyna studia polonistyczne na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 

*IX 1940 - zaczyna pracować w kamieniołomach na 
Zakrzówku 

*18 II 1941 - umiera na zawał ojciec Wojtyły, młody 
Karol zostaje sam 

*lato 1941 - z kamieniołomów przechodzi do pracy w 
fabryce Solvay 

*X 1942 - zaczyna uczęszczać na tajne komplety 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

*VIII 1944 - przygotowuje się do kapłaństwa w tajnym 
seminarium w Krakowie 

*1 XI 1946 - książę Metropolita Sapieha wyświęca 
Karola Wojtyłę na księdza 

*1946 – 48 - studia na Papieskim Uniwersytecie Św. 
Tomasza z Akwinu w Rzymie 

*19 VI 1948 - obrona pracy doktorskiej: Zagadnienie 
wiary w dziełach Św. Jana od Krzyża; 
powrót do Polski 

*8 VII 1948 - objęcie funkcji wikarego w parafii 
Niegowić koło Gdowa 

*III 1949 - przeniesienie do kościoła św. Floriana w 
Krakowie 

*3 XII 1953 - habilitacja na Uniwersytecie 
Jagiellońskim: Próba opracowania etyki 
chrześcijańskiej wg systemu Maxa 
Schelera    

*1 XII 1956 - wykładowca w Katedrze Etyki KUL, 
pozostał nim do wyboru na papieża 

*4 VII 1958 - nominacja na biskupa pomocniczego w 
Krakowie 

*11 X 1962, 
4 XII 1963 

- uczestniczył w pracach II Soboru 
Watykańskiego 

*18 I 1964 - mianowany arcybiskupem Krakowa 

*9 V 1967 - nadanie godności kardynalskiej 

*5 X 1971 - wybrany do Sekretariatu Generalnego 
synodu biskupów, ponownie wybrany w 
1974 i 1977 

*1 II 1976 - głosi rekolekcje wielkopostne w 
Watykanie 

*VI 1977 - otrzymał tytuł doktora honoris causa 
Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w 
Moguncji 

*16 X 
1978 

- wybrany papieżem   

*22 X 1978 - uroczysta inauguracja pontyfikatu na 
Placu św. Piotra 

 
oprac. Małgorzata Sawulska 
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Przemówienia okolicznościowe 
wygłoszone na uroczystości z okazji nadania  

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
 imienia Papieża Jana Pawła II 

 

Marek Pawluk - Dyrektor  
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie  
 
      Dzisiejszy dzień jest najważniejszy w krótkiej historii Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie. 
Wielkim, bowiem zaszczytem dla szkoły jest nadanie jej imienia największego dziś Polaka – Papieża Jana Pawła II. 
      Komu jednak zawdzięczamy taki zaszczyt? Wola uczniów, rodziców i nauczycieli wyrażona w ankietach 
zaowocowała wnioskiem do Rady Miasta i Gminy o nadanie szkole imienia Jana Pawła II, a Rada ten wniosek po 
zasięgnięciu opinii władz kościelnych poparła, jednomyślnie przyjmując uchwałę w dniu 30 września 2000r. Za 
wszystkie te działania, które doprowadziły do nadania naszej szkole imienia chciałbym z głębi serca podziękować i 
zapewnić, że nie będziemy traktować tego faktu tylko w kategoriach zaszczytu, lecz głównie jako wielkie 
zobowiązanie do pracy na rzecz wartości, których orędownikiem jest Jan  Paweł II. 
      Wchodząc do szkoły, mogliśmy przeczytać na budynku słowa Papieża: „Prawdziwie wielki jest ten człowiek, 
który pragnie się czegoś nauczyć”. Niech te słowa będą dla wszystkich przekraczających progi tej szkoły życiowym 
mottem, prowadzącym do rozwinięcia w pełni talentów, które otrzymaliśmy od Stwórcy. Przykładem w tym jest 
Ojciec Święty, który podobnie jak my, pochodząc z małego miasteczka, stał się człowiekiem światowym, wielkim 
Europejczykiem, rzecznikiem tolerancji i ekumenizmu, a zarazem jest ciągle polski i wadowicki. Uczyć się, to znaczy 
otwierać się na innych ludzi, poznawać ich kulturę, ich język, bowiem jak mówi papież: „Język własny zamyka nas w 
sobie: zawiera, a nie otwiera”. Jan Paweł II całym swoim życiem przepełniony modlitwą i zawierzeniem Panu Bogu 
umacnia nas katolików w ewangelicznej miłości do drugiego człowieka. 
      Jestem przekonany, że przyjęcie za patrona tak wielkiego człowieka wesprze nauczycieli i rodziców w 
kształtowaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym, otwarciu się na wartości kultur Europy i Świata. 
     Skupiając społeczność szkolną pod sztandarem, zobowiązujemy się kierować w życiu wypisanymi na nim słowami: „Bóg, 
Honor, Ojczyzna, Nauka”. 
 

 

 
 

W  imieniu nauczycieli – Danuta Korzeniowska 
 

 
Szanowni Rodzice, Goście, Drogie Koleżanki i Koledzy nauczyciele, kochana młodzieży! 

 
        Każdy młody człowiek to istota jedyna i niepowtarzalna, która pragnie zrozumienia, ciepła, samorealizacji. W 
dzisiejszym świecie czyha na nią jednak wiele pokus, zagrożeń, które niesie współczesna cywilizacja. Dlatego wychowanie 
i nauczanie, które jest naszym zaszczytnym i pięknym powołaniem, nie zawsze jednak w pełni docenianym; jest przede 
wszystkim trudną i odpowiedzialną pracą.  
 
         Dlatego młodzi poszukują przewodników, a my nauczyciele i wychowawcy pełnimy tę rolę, prowadząc ich przez 
szkolne lata ku dorosłości.  
 
       My też potrzebujemy wzorców wychowawczych i tutaj osoba Jana Pawła II, wielkiego przyjaciela młodzieży, jest nam 
szczególnie bliska. Ojciec Św. mówi: „Co to jest młodość?. Młodość jest to czas, kiedy szuka się nie tylko sensu życia, ale 
szuka się konkretnego projektu, wedle którego to swoje życie ma zacząć budować.” I mówi dalej: „Każdy wychowawca 
musi dobrze poznać ten rys i musi umieć zidentyfikować go w stosunku do każdego chłopca czy dziewczyny, (....) musi 
umiłować to, co jest istotne dla młodości”. 
 
        Ojciec Św. uświadamia nam, nauczycielom i wychowawcom, że oprócz wiedzy i umiejętności powinniśmy uczyć 
młodych miłości. Pozwolę sobie tutaj przytoczyć jeszcze raz słowa Papieża: „Młodzi w gruncie rzeczy szukają zawsze 
piękna w miłości. Jeśli ulegają swoim słabością, jeżeli idą za tym wszystkim, co można by nazwać zgorszeniem 
współczesnego świata, to w głębi serca pragną pięknej i czystej miłości. 
 
      Niech słowa Jana Pawła II wypowiedziane do młodych w dniu inauguracji Pontyfikatu, 22 października 1978 r. 
przyświecają naszej pracy pedagogicznej: „Wy jesteście nadzieją Kościoła i świata, Wy jesteście moją nadzieją.  
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W imieniu rodziców  

 - przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego 
    przy Gimnazjum - Krzysztof Kowalczuk 

  
  

SSzzaannoowwnnii   GGoośścciiee,,  NNaauucczzyycciieellee,,  UUcczznniioowwiiee!!   
  

              DDzziissiieejjsszzyy  ddzziieeńń  jjeesstt  wwaażżnnyy  nniiee  ttyyllkkoo  ddllaa  uucczznniióóww,,  
nnaauucczzyycciieell ii ,,  aallee  rróówwnniieeżż  ddllaa  nnaass,,  rrooddzziiccóóww..  
 
       Jan Paweł II uczy nas odpowiedzialności za 
wychowywanie naszych dzieci. Zwracając się do rodziców 
powiedział: „To rodzice w pierwszym rzędzie maja prawo i 
obowiązek wychowywać swoje dzieci zgodnie z 
przekonaniami”. Żadne instytucje, szkoły „... nie są w stanie 
dać im świadectwa wiary, rodzicielskiej troski i miłości”.  
  
       Wsłuchując się w to przesłanie uświadamiamy sobie, jak 
wielkie zadanie stoi przed nami rodzicami, a jednocześnie 
jesteśmy przekonani, że w trudnych chwilach znajdziemy 
wsparcie w nauce Ojca Św. Przesłania naszego Papieża 
otwierają przed każdym rodzicem, nauczycielem perspektywę 
wychowania człowieka wielkiego. Takiego, który będzie 
rozumiał słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NAUKA.  
 
       Patrzymy z nadzieja w przyszłość naszych dzieci, 
pragniemy ją kształtować w oparci o naukę Ojca Św. 
Wyrażamy wdzięczność Dyrekcji, Nauczycielom, że chcą 
nam pomagać w wychowaniu, a nie tylko nauczać. Wyrazem 
tego jest nadanie szkole tak zobowiązującego imienia. 
Jesteśmy przekonani, że uczniowie tegoż gimnazjum i liceum 
zawsze, z głębi serca będą pragnęli naśladować swego 
Wielkiego Patrona.  
 
      My, rodzice czujemy się odpowiedzialni za wychowanie 
naszych dzieci mamy nadzieję, że myśli, słowa Jana Pawła II 
będą ważną częścią codzienności w naszej szkole, czego 
życzymy nauczycielom i uczniom. 
 
       

 
 

 
W imieniu uczniów 
- Sylwester Bodys, uczeń kl. I „a” gimnazjum  
 
 

Szanowni Goście, Drodzy Nauczyciele, Kochani 
Rodzice, Koleżanki i Koledzy! 

 
       To zaszczyt dla nas, że jesteśmy uczniami szkoły, która od 
dzisiaj nosi imię naszego rodaka- papieża. 
       Powiedziano już o nim wiele, zresztą nawet małe dzieci 
wiedzą,  kim jest Karol Wojtyła, pytają go w listach, czy zna 
numer telefonu do nieba i do Św. Mikołaja.  
  Dla katolickiej (i nie tylko) młodzieży to niekwestionowany 

autorytet i dlatego od dzisiejszego dnia możemy mówić z dumą: 
jesteśmy uczniami Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. 
Papieża Jana Pawła II. 
       Wiemy, że zajmujemy specjalne miejsce w jego licznych 
pielgrzymkach. On tak samo jak troskliwi rodzice, nauczyciele 
przestrzega nas przed zagrożeniami współczesności. Mówi do 
nas: „Osoba ludzka, stworzona na obraz i podobieństwo Boga, 
nie może stać się niewolnikiem różnych skłonności i 
namiętności, niekiedy celowo podsycanych. Nie dajcie się 
zniewolić, nie dajcie się skusić pseudowartościami, 
półprawdami, urokiem miraży, od których potem będziecie się 
odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może ze złamanym 
życiem? „. 
       Warto się nad tym zastanowić, bo życie przed nami.  
       Papież nie tylko nas poucza, troszczy się o nas, ale i daje 
dowody wielkiej sympatii i miłości.  
       Podczas spotkania w Gnieźnie, Częstochowie, w pałacu 
arcybiskupim w Krakowie i wielu innych miejscach nie tylko 
modlił się z naszymi rówieśnikami, ale i prowadził z nimi 
przyjacielskie rozmowy: „Czy mogę wam coś powiedzieć?” – 
pytał. „Taaak” – odpowiadali młodzi. „Ja was bardzo lubię”. 
„My też”. Niepisana formą stał się właśnie taki bezpośredni ton 
spotkań z młodzieżą. Po przyjacielsku, jasno i klarownie 
wskazuje nam nasz patron drogowskaz ku dorosłości, pokłada w 
nas wielkie nadzieje.  
      Postaramy się Go nie zawieść i godnie reprezentować 
szkołę, której patronem jest Papież z Wadowic. 
 
 

Znaczenie nadania imienia Jana Pawła II mojej szkole 
 
      Fakt, że Jan Paweł II jest patronem szkoły, w której pracuję ułatwia mi pracę i wyznacza w niej to, co najważniejsze. Jako 
nauczycielowi przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” daje mi punkt odniesienia; mogę się oprzeć na naukowych dziełach, 
które  na temat małżeństwa i rodziny napisał Jan Paweł II, a są to prace na najwyższym poziomie, najtrafniej ukazujące istotę 
miłości i odpowiedzialności, wartości małżeństwa, doniosłości rodzicielstwa, ludzkiej godności i świętości życia.  
   
       Jako wychowawcy Ojciec Święty wskazuje mi kierunek – osiągnięcie dojrzałości osobowej. Stawiając na młodzież, kochając 
młodzież, uczy miłości młodego człowieka, ale miłości wymagającej. Jan Paweł II ukazując młodzieży wartości, które nie 
podlegają modzie, uczy nas tego samego, abyśmy jak On zachęcali młodzieży do przejścia przez życie bez nałogów, w czystości 
słów i czynów, z miłością do dziedzictwa kulturowego, które stanowi Ojczyznę. 
      Ojciec Święty jest również dla mnie wzorem najlepszego pedagoga i psychologa, ponieważ doskonale potrafi słuchać i uważnie 
obserwować. 
Jako człowiek o wspaniałej, wszechstronnie rozwiniętej osobowości, jako człowiek wykształcony, znający wiele języków, 
zdyscyplinowany, sumienny i pracowity, ukazuje głębię swej duszy, opartą na wielkiej religijności, oddaniu Bogu i zawierzeniu 
Matce Bożej.  
      Od dziś powinniśmy o tym pamiętać każdego dnia w pracy i modlitwie. 

    
Zofia Kończewska  - Murdzek, psycholog i pedagog  szkolny 
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TOTUS TUUS EGO SUM 
scenariusz akademii z okazji nadania  

Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w Krasnobrodzie 
imienia Jana Pawła II 

 
 
Posłuchajcie opowieści o człowieku niezwykłym, o człowieku 
wspaniałym, o człowieku wielkiego serca. 
     Posłuchajcie opowieści o Karolu Wojtyle. 
       Przyszedł na świat we wtorek 18 maja 1920 roku w 
Wadowicach, które stały się jego małą ojczyzną młodzieńczych 
lat, jako syn Karola i Emilii Wojtyłów. 
      Miesiąc później – 20 czerwca, w parafialnym kościele pod 
wezwaniem Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, został 
ochrzczony jako Karol Józef.  
 

Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie 
 i zakorzeniam, 

mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze  
mnie przebiega ku innym, 

aby wszystkich ogarniać w przeszłość dawniejszą niż  
każdy z nas: 

z niej się wyłaniam…gdy myślę Ojczyzna – by  
zamknąć ją w sobie jak skarb. 

Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę  
przestrzeń, którą wypełnia 

 
      Rodzina Wojtyłów mieszkała na ulicy Kościelnej, nie opodal 
świątyni. Wynajmowali tam dwa pokoje z kuchnią w kamienicy 
należącej do Żyda Chaima Bałamutha.  
      Ojciec Karola był podoficerem 12 pułku piechoty Wojska 
Polskiego, zwanego Pułkiem Ziemi Wadowickiej, następnie 
został oddelegowany do Powiatowej Komendy Uzupełnień w 
Wadowicach. Tam pełnił służbę do 1928 roku, kiedy to został 
przeniesiony w stan spoczynku w stopniu porucznika. 
      Matka – Emilia, zajmowała się domem i nierzadko w trosce 
o rodzinę szyła, aby choć trochę wspomóc mężowską pensję. 
 

Miejsce moje upływa w pamięci. Nie  przemija 
cisza dalekich uliczek zatrzymana w przestrzeni jak  

szkło, 
które w źrenicach czystych rozpadło się w światło i  

szafir – 
Najbliżej są słowa dziecka, na których ta cisza się  

wzbija 
„mamo – mamo” 

 
 I znowu na dno tych samych uliczek niewidzialnym  

osuwa się ptakiem.  
 

Długo tam powracałem do wspomnień, bo do każdego  
z nich 

nieustannie rozszerza się życie, wzbiera w głębi  
niesłychaną treścią. 

 Tak równo przystaje do myśli i uczuć – jakby waga w  
tętnicach krwi 

 nie zakłócała ciszy –  
 tylko równo wespół z oddechem wychyla się myślą i  

pieśnią. 
 
      W domu Wojtyłów urodziło się troje dzieci. Karol był z nich 
najmłodszy. Jego siostra Olga zmarła zaraz po urodzeniu, a 
 
 
       

 
czternaście lat starszy od niego brat, Edmund, chłopiec 
zdolny, skończył gimnazjum i po studiach medycznych w 
Krakowie został lekarzem. 
      Życie rodzinne, oprócz codziennych obowiązków 
koncentrowało się wokół Ewangelii. Wspólnie czytano Pismo 
Święte, modlono się, odmawiano różaniec, przestrzegano 
posty, na ścianach wisiały święte obrazki. Ta atmosfera 
wpływała na budowanie się systemu wartości młodego 
człowieka.  
 
 Miłość mi wszystko wyjaśniła 
 miłość wszystko rozwiązała – 
 dlatego uwielbiam tę Miłość, 
 gdziekolwiek by przebywała 
 

A, że się stałem równiną dla cichego otwartą  
przypływu, 

W którym nie ma nic z fali huczącej, nie opartej o  
tęczowe pnie 

ale wiele jest z fali kojącej, która światło w 
głębinach  

odkrywa 
i tą miłością po liściach nie osrebrzonych tknie. 
 
Więc w takiej ciszy ukryty ja – liść,  
oswobodzony od wiatru, 
już się nie troskam o żaden z upadających dni, 
gdy wiem, że wszystkie upadną. 

 
      Pierwsze doświadczenie śmierci dotknęło młodego 
Karola gdy miał 9 lat – 13 kwietnia 1929 roku odeszła do 
Boga jego matka. Pani Emilia miała wtedy 45 lat. 
Schorowana, pod koniec życia częściowo sparaliżowana, 
zmarła na zapalenie mięśnia sercowego. 
 

Nad Twoją białą mogiłą 
 kwitną białe życia kwiaty – 
 o, ileż lat to już było 
 bez Ciebie – przed iluż to laty? 
 
 Nad Twoją białą mogiłą 
 od lat tylu już zamkniętą 

- jakby w górę coś wniosło - 
coś, tak jak śmierć niepojęte. 

 
 Nad Twoją białą mogiłą, 
 o Matko, zgasłe Kochanie - 
 za całą synowską miłość 
 modlitwa: 
 Daj wieczne odpoczywanie – 
 
        Wychowaniem syna zajął się ojciec. Trzy lata później 
zostali tylko obaj, brat Karola zmarł po zakażeniu się chorobą 
od pacjentki w szpitalu. 

  

OObbssuuwwaajjąącc  ssiięę  ww  śśmmiieerrćć,,  ooddssłłaanniiaamm  oocczzeekkiiwwaanniiee  
 i oczy utkwione w jedno miejsce 
 w jedno zmartwychwstanie, 
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Dziesięcioletniego Karola ojciec posłał do Państwowego 
Gimnazjum Śląskiego im. Macieja Wadowity. Lata szkolne 
to czas nauki, sportu, turystyki i teatru. W nauce otrzymywał 
na półrocze i koniec roku stopnie bardzo dobre ze 
wszystkich przedmiotów. Dwa razy zapis w dzienniku w 
rubryce język polski oraz religia, brzmiał: „bardzo dobry ze 
szczególnym zamiłowaniem”. 

       Karol Wojtyła – ojciec, staje się najważniejszą 
postacią w życiu młodego chłopca. Obaj rozmawiają, 
chodzą na spacery, piesze wędrówki w góry i pielgrzymki do 
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 
W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale 
muszę wyznać niezbyt gorliwym. Moja matka nie żyła… 
Mój ojciec spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, 
powiedział pewnego dnia: „Nie jesteś dobrym 
ministrantem. Nie modlisz siędosyć do Ducha Świętego. 
Powinieneś się modlić do Niego”. I pokazał mi jakąś 
modlitwę. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza i 
silniejsza niż wszystkie jakie mogłem wyciągnąć w 
następstwie lektury czy czytania, które odebrałem. Z 
jakim przekonaniem on do mnie mówił! Jeszcze dziś 
słyszę jego głos. Rezultatem tej lekcji dzieciństwa jest 
moja encyklika o Duchu Świętym. 

 

       W sierpniu 1939 roku przeprowadzili się do Krakowa, 
gdzie świeżo upieczony maturzysta rozpoczął studia 
polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu też 
prezentował na spotkaniach poetyckich swoje wiersze. 
Interesował się sztuką, a szczególnie teatrem.  
      Kraków to również czas wojny, pracy w 
kamieniołomach i śmierci ojca – 18 lutego 1941 roku.  
      Juliusz Kydryński, przyjaciel Karola Wojtyły, tak 
wspomina:  
 

Nigdy nie zapomnę tej nocy. I sądzę, że w dużej 
mierze była to w życiu Karola noc przełomowa. 
Myślę, że właśnie śmierć ojca i późniejsze 
rozważania skłoniły go do zasadniczej, ostatecznej 
decyzji i od poświęcenia się stanowi duchownemu. 
 

      Nim to nastąpi, przyszły papież zostaje przeniesiony z 
kamieniołomów do fabryki sody „Solvay”.  
     Tak wspomina ten czas Władysław Cieluch, jeden z 
pracowników: 
 

Na nocnej zmianie koło dwunastej godziny klękał na 
środku oczyszczalni i modlił się. Niejednokrotnie 
podchodziłem do niego i półgłosem - żeby nie 
przeszkadzać w modlitwie – zawiadamiałem, że 
skrzepliny są mocne. Po chwili kończył modlitwę i 
zabierał się do pracy.  
 

Widywano go również kończącego i coś czytającego. Był 
to „Traktat o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny” napisany przez świętego Ludwika Marię 
Gignion de Montfort. Książka ta ukształtuje mariologię 
przyszłego Następcy Piotrowego. Z niej zaczerpnie również 
motto swojego pontyfikatu, będące początkiem formuły 
zawierzenia: 

 
Totus Tuus ego sum et omnia mea Tua sunt. Accipio 
Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria. 
Jestem całkowicie Twój i wszystko moje należy do 
Ciebie. Wybrałem Ciebie dla mojego dobra. Daj mi 
Twoje serce, Maryjo. 
   

 W następnym roku po śmierci ojca, Karol Wojtyła 
wstępuje do seminarium duchownego. Nauka odbywa się w 
konspiracji. W pierwszy dzień listopada 1946 roku 
przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk kardynała Sapiehy. 

 
Leżąc krzyżem oczekiwałem na moment włożenia rąk. Jest to 
chwila szczególnie przejmująca. […] Jest coś dogłębnie 
przejmującego w tej prostracji ordynandów 
 
       
 

 
 

[…] Mający otrzymać święcenia pada na twarz, całym ciałem 
dotyka posadzki świątyni, a w tej postawie zawiera się 
wyznanie jakiejś całkowitej gotowości do przyjęcia służby. 

 

  W dzień zaduszny w krypcie Świętego Leonarda odprawił 
mszę prymicyjną. Ofiarował ją za zmarłych rodziców, a miejsce 
wybrał dlatego, że chciał swoje kapłaństwo oprzeć na skale 
naznaczonej wiarą ojców. 

 

Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 
 
i przed kapłaństwem w proch padam, 
i przed kapłaństwem klękam 
 
W lipcowy poranek mych święceń 
dla innych szary zapewne – 
jakaś moc przeogromna 
z nagła poczęła się we mnie 
 
Jadę z innymi tramwajem – 
biegnę z innymi ulicą 
 
nadziwić się nie mogę 
swej duszy tajemnicą 

 
      Po święceniach młody kapłan zostaje wysłany na studia, 

do Angelicum w Rzymie – sławnej dominikańskiej uczelni. Tam 
też w 1948 roku obronił prace doktorską i powrócił do kraju, 
gdzie otrzymał dekret nominacyjny na wikarego w Niegowici. 
Tam ujawnił się jego charyzmatyczny talent w pracy z 
młodzieżą. 

      Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Męskiej w Niegowici powiedział, wspominając próby teatralne: 

 

 Ksiądz Wojtyła całymi godzinami siedział z nami w 
Domu Katolickim na próbach. Uczył wymowy, 
pokazywał ruchy, wykazywał przy tym wiele cierpliwości 
i zrozumienia w pracy z surowym materiałem aktorskim. 
Nigdy się nie denerwował, był wyrozumiały dla naszych 
nieraz bardzo nieudanych ruchów i wypowiedzi, był 
opanowany i życzliwy. 
 

Z Niegowici został przeniesiony do parafii św. Floriana w 
Krakowie. Stał się popularny wśród młodzieży akademickiej. 
Nieraz zdejmował sutannę, by pograć w piłkę. Razem ze 
studentami chodził do kina, teatru, grywał w szachy i 
przemierzał górskie szlaki. Miał przy tym dar głoszenia słowa 
Bożego.  
      Tak opisuje go pisarz i krytyk literacki Andrzej Kijowski: 

 
Był szczupły, nosił zrudziały beret, kusą sutannę, spod 
której wystawały nogawki szarych spodni, ręce trzymał 
zawsze w kieszeniach cienkiego płaszcza, patrzył bystro, 
chodził szybko. Był inny od naszych wspaniałych prałatów, 
okrywających się fałdzistymi pelerynami i noszących 
płaskie szerokie kapelusze. 
Matka kazała mi pójść posłuchać go. Usłyszawszy raz 
chodziłem potem co niedzielę, w sekrecie przed 
otoczeniem, przed którym manifestowałem swój 
antyklerykalizm i ateizm. Do kościoła, którego każdy kąt, 
każdy lichtarz, każdy ornat były mi znane jak rzecz własna, 
wkradałem się chyłkiem i wciśnięty w tłum słuchałem tego 
nowego, młodego. 

 
      Jego pasją był sport i turystyka. Lubił pływać na starym, 
przedwojennym kajaku, zwanym – „kaloszem”. 
      Ksiądz – turysta tak był wspominany przez jednego z 
uczestników spływu: 

 
Nie cierpiał guzdrania się, „szlajania”. Sam miał kondycję fizyczną 
bardzo dobrą. Jeśli zaplanował trasę, to ją robił. Był przywódcą 
grupy, ale duchowym, gdyż 
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sprawy organizacyjne i techniczne spoczywały w innych 
rękach. 

Rano odprawiał mszę polową, a potem był jednym z nas. 
Wieczorem przy ognisku śpiewał. Był duszą śpiewania. Miał 
niezwykle duży repertuar tego wszystkiego, co wówczas śpiewało 
się przy ogniskach.  
 
      Jednak Karol Wojtyła jest przede wszystkim osobą 
duchowną i naukowcem. W 1953 roku obronił pracę 
habilitacyjną na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Już wtedy wykładał w krakowskich 
seminariach duchownych, a potem w 1956 roku podjął pracę 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i był jego 
wykładowcą do wyboru na papieża. 
      Ksiądz Romuald Walder, ówczesny kleryk, tak zapamiętał 
profesora Wojtyłę. 
   

Przychodził na Aleje Mickiewicza nr 3 w nietypowym 
stroju, jak na krakowskiego profesora. Zamiast czarnego kapelusza 
nosił skórzaną pilotkę, a sutannę okrywał ciemnozielony płaszcz, 
który był uszyty z materiału przeznaczonego chyba na koc. W 
wiosenne i letnie dni przerzucał przez krzesło w sali rekreacyjnej 
(gdzie odbywały się wykłady) tak zwany prochowiec, który - jak 
zdążyłem stwierdzić - był lichszy od mojego.  

 
      W czasie przerw w koncie odmawiał brewiarz albo szedł 
piętro wyżej, do kaplicy, gdzie klękał na podłodze, mimo dużej 
ilości klęczników, "zmiękczonych" przez poduszki. 
      Lata następne to okres nominacji na biskupa, 
arcybiskupa krakowskiego i kardynała. 
To okres wytężonej pracy w czasie II Soboru Watykańskiego.  
Opublikował dwie ważne książki "Miło ść i 
odpowiedzialność" oraz "Osoba i czyn" 
 

DDzziieeccii    

 Dorastają znienacka przez miłość i potem tak nagle 
 dorośli  

 trzymając się za ręce wędrują w wielkim tłumie -  
 (serca schwytane jak ptaki, profile wrastają w  

półmrok). 
 Wiem, że w ich sercach bije tętno całej ludzkości. 
 
 
 Trzymając się za ręce usiedli cicho nad brzegiem. 
 Pień drzewa i ziemia w księżycu: niedoszeptany  

trójkąt. 
 Mgły nie dźwignęły się jeszcze. Serca dzieci wyrastają  

nad rzekę 
 Czy zawsze tak będzie - pytam - gdy wstaną stąd i  

pójdą? 
Albo też jeszcze inaczej: kielich światła nachylony  

wśród roślin 
 odsłania w każdej z nich jakieś przedtem nie znane zło  
 Tego, co w was się zaczęło, czy potraficie nie popsuć,  
 czy będziecie zawsze oddzielać dobro i zło? 
 
      W 1976 roku zaproszony przez papieża Pawła VI 
głosił rekolekcje wielkopostne w Watykanie. Na 
początku tak zwrócił się do przybyłych dostojników 
Kościoła: 

 
Wciągu tych dni rekolekcyjnych w szczególny sposób 

otoczy nas modlitwa Kościoła w Polsce, od którego przynoszę 
tutaj wyrazy najgłębszej duchowej jedności, wspólnoty wiary i 
miłości, jakby wielki - niewidzialny fundament, przez który stale 
się wiążemy z Piotrową Opoką. 

 
      Dwa lata później papież Paweł VI umiera. Wybrany na 
jego następcę Jan Paweł I pełni swój urząd tylko 33 dni, 
również umiera. 
 

 
 
W dniu 16 października 1978 roku o godz. 17.18 kolegium 
kardynalskie na nowego przewodnika kościoła katolickiego wybiera 
Karola Wojtyłę, a ten przyjmuje imię swych wielkich poprzedników: 
Jana XXIII i Pawła VI - Jan Paweł II. 
      O godz. 18.44 kardynał Periche Felici ogłasza całemu światu - 
Habemus Papam! 

 
Pośród niesnasków - Pan Bóg uderza 

W ogromny dzwon, 
Dla Słowiańskiego oto Papieża 

Otwarty tron. 
Ten przed mieczami tak nie uciecze 

Jako ten Włoch, 
On śmiało jak Bóg pójdzie na miecze; 

Świat mu - to proch. 
 

Twarz jego, słońcem rozpromieniona, 
Lampą dla sług, 

Zanim rosnące pójdą plemiona 
W światło - gdzie Bóg. 

Na jego pacierz rozkazanie 
Nie tylko lud - 

Jeśli rozkaże - to słońce stanie, 
Bo moc - to cud. 

 
On się już zbliża - rozdawca nowy 

Globowych sił, 
Cofnie się w żyłach pod jego słowy 

Krew naszych żył; 
W sercach się zacznie światłości Bożej 

Sumienny ruch, 
Co myśl pomyśli przezeń, to stworzy, 

Bo moc - to duch, 
 

A trzebaż mocy, byśmy ten Pański 
Dźwignęli świat... 

Więc oto idzie - Papież Słowiański, 
Ludowy brat... 

Oto już leje balsamy świata 
Do naszych łon, 

Hufiec aniołów - kwiatem umiata 
Dla niego tron. 

 
On rozda miłość, jak dziś mocarze 

Rozdają broń, 
Sakramentalną moc on pokaże, 

Świat wziąwszy w dłoń. 
 

Gołąb mu słowa - słowem wyleci, 
Poniesie wieść, 

Nowinę słodką, że Duch już świeci 
I ma swą cześć; 

Niebo się nad nim - pięknie otworzy 
Z obojgu stron, 

Bo on na tronie stanął i tworzy 
I świat - i tron. 

 
On przez narody uczyni bratnie, 

Wydawszy głos, 
Że duchy pójdą w cele ostatnie 

Przez ofiar stos. 
Moc mu pomoże sakramentalna 

Narodów stu, 
Że praca duchów będzie widzialna 

przed trumną tu. 
 

Wszelką z ran świata wyrzuci zgniłość, 
Robactwo - gad, 

Zdrowie przyniesie - rozpali miłość 
I zbawi świat. 

Wnętrza kościołów on powymiata, 
Oczyści sień, 

Boga pokaże w twórczości świata, 
Jasno jak dzień. 

Scenariusz opracował: 
                                          Paweł Murdzek 
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Uczniowie Ojcu Świętemu 
 
 

PPaattrroonn  sszzkkoołłyy  
Szesnastego października, roku dwutysięcznego. 
Nasza szkoła przyjęła imię Jana Pawła II. 
Wiwat! Raduj się dziatwo szkoła ma swego patrona! 
On wskazuje drogę prostą, każdy z nas zło pokona. 
 

Oczy, serce, myśli do Watykanu kierujemy. 
Tam kochany Ojcze Święty Ciebie spotkać możemy. 
Dziś krasnobrodzką szkołę radosna spotkała chwila 
Kochany Jan Paweł II w szkole życie umila. 

    Damian Belina, 
Kl. II „d” gimnazjum 

       

****** 
 

Kim jest ten starszy człowiek, do którego wszyscy żywią tak głęboki 
szacunek? Dlaczego wszyscy, zarówno wierzący jak i niewierzący 
uważają go za wielkiego człowieka? Czym on sobie zasłużył na 
miano największego z Polaków? Kim Jan Paweł II jest dla mnie i dla 
młodych ludzi żyjących na przełomie tych stuleci i tysiącleci? 
      Dzisiejsza młodzież poszukuje autorytetów, wzorów do 
naśladowania. Często bezskutecznie. Wielu dorosłych nie potrafi im 
przekazać we właściwy sposób  swojej wiedzy i doświadczenia, 
niejednokrotnie próbuje im je narzucić. Natomiast Jan Paweł II 
mówi, jak należy żyć i równocześnie stwierdza, że wszystko zależy 
tylko od nas. 
      Ojciec Święty jest dla wielu ludzi podobnie jak i dla mnie 
autorytetem moralnym, jest on jednym z tych. Którzy zasługują na 
miano wielkich. 

         Irek Pasieczny, 
     kl. II „b” gimnazjum 

  

Ojcze Święty 
 

Proszę, zabierz mi sprzed oczu ten świat przeklęty 
Ja nie chcę wiedzieć, co tutaj się dzieje 
Ja od tego oszaleję 
 
Jak dużo jeszcze przede mną tej udręki, 
Tego cierpienia, tej niedoli, tej męki. 
Czy jest Ktoś kto ten los odmienia 
To boli ... Ojcze Święty 
 
Kto zamknie moje oczy na wieki 
Czy moja dusza pozostanie bez opieki, 
Kto wtedy mnie pokieruje właściwą drogą 
Niech podobne mi dusze właśnie mi pomogą 
       Może się nauczę ... 
       Ale czy zrozumiem 
A może jednak pojąć nie umiem 
Może zatrzymam się gdzieś ... na chwilę 
      „Wszystko dobrze?” – No to cześć. 
Ja się pomylę! Na szczęście Ty nie 
        Ale 
Nie zapomnij mnie! 
Wspomnij mnie, kiedy zechcesz ... 
Ja przybędę, jeśli będę ... jeszcze ... 

  Aleksandra Ujma, 
kl. II „d” gimnazjum 

 

****** 
       Wiele razy Ojciec Święty był z nami. Przez cały ten czas 
Słuchaliśmy jego nauk, modliliśmy się z nim podczas mszy świętych 
czy innych nabożeństw liturgicznych, cieszyliśmy się jego 
obecnością, która wnosiła tyle ciszy i spokoju, a także sporo 
odczuwanej troski o dobro każdego człowieka. 
     „Bóg jest miłością” – to hasło ostatniej pielgrzymki Ojca 
Świętego. Wydaje mi się, że słowo MIŁOŚĆ w dzisiejszym 
świecie jest pojęciem nadużywanym, chodzi mi tu dokładnie o  

 
to, że podkłada się pod nie strasznie uproszczoną (bezwartościową) 
treść, która całkowicie jest odmienna od tej, jakiej przykład dał 
nam Jezus. Mam na myśli miłość nieprzyjaciół, miłość do tych 
ludzi, którzy nas nienawidzą, miłość przebaczającą. Jezus uczył 
kochać ludzi odrzuconych przez innych. Uczył nie tylko słowami, 
ale przykładem swego osobistego, ziemskiego życia. Prawdziwa 
miłość jest trudna, ale możliwa choć łączy się nieraz z cierpieniem 
to daje prawdziwą radość. 
      Ojciec Święty będąc z nami dzielił się swoją wizją i 
umiejętnością dostrzegania dobra w każdym człowieku. Tak więc 
uważam, że Jan Paweł II – Papież Polak  we wszystkim co czyni i 
czego naucza jest wiarygodnym świadkiem i godnym następcą 
Jezusa Chrystusa. 
Jestem dumna i mam wielki zaszczyt, ze pochodzę z tego samego 
narodu co Ojciec Święty, lecz przede wszystkim Jan Paweł II jest 
dla mnie wzorem do naśladowania. 

     Monika Gmyz,  
kl. II „d” gimnazjum 

 

Jan Paweł II 
Ojcze Święty 
Ty swym dobrem przyciągasz ludzi 
Niczym zapach mięty. 
Ty jesteś Boga wybrankiem 
Modlisz się wieczorem i rankiem 
Głosząc Słowo Boże jesteś radosny 
i szczęśliwy jak człowiek widzący pierwszą oznakę 

      wiosny! 
Każdy Cię kocha, 
gdy Cię widzi płacze i szlocha 
To wszystko robi z miłości, 
A także z radości, 
Że jesteś z nami od długiego czasu, 
I jak my 
Lubisz lody, narty i wycieczki do lasu. 
 
Nie wywyższa się, że jest przez Boga wybrany 
Pomaga chorym i najuboższym lecząc ich rany. 
Kochamy Go jak ojca i matkę 
Jak dzieci cukierki i czekoladkę. 
Ty jesteś dla nas jak oparcie my cię kochamy, 
więc u Boga masz nasze poparcie. 

 
Nasze serca Cię kochają i będą kochały 
Widząc Ciebie, co Ciebie będą się rwały. 
Zmieniać tego nie będziemy 
Bo Ciebie miłować do końca będziemy! 
Kochaj nas do końca jak kochałeś nas ten życia szmat 
Więc żyj nam Papieżu nawet 1000 lat! 

     Monika Serafin,  
kl. II „e” gimnazjum        

 

Modlitwa 
      Boże Najświętszy, Panie mój i Stwórco, dziękuję Ci z całego 
mego serca i duszy za ten piękny dar, który otrzymał od Ciebie cały 
świat. Bądź uwielbiony za to, że zechciałeś nam grzesznikom, 
zesłać tak wspaniałego człowieka. Człowieka, którego słowa ukoją 
najcięższy ból, dodadzą nadziei najbardziej wątpiącym, którego 
ręce leczą najcięższe rany, a spojrzenie otwiera nawet 
najzatwardzialsze serca. To on potrafi zrozumieć każdego 
człowieka i zna język, który do niego dotrze. 
     Dopomóż Mu, o Najświętszy, aby dokończył Swe dzieło 
zjednoczenia wszystkich ludzi. Spraw, długo jeszcze w zdrowiu 
pełnił służbę Tobie i całemu światu. Dodaj Mu sił by mógł dalej 
krzepić słabe serca i wskazywać drogę błąkającym się gdzieś na 
rozdrożu. 

   Katarzyna Pawluk, 
                                                              kl. II „d” gimnazjum 
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Pasterz 
 

Chłopak z Wadowic 
Odrodzona Polska 
Nadzieja  
Wojskowe ramiona ojca 
I łzy po mamie 
Przyjaciele, radość, kremówki 
Wojna, okrucieństwo 
Cel życia ostateczny 
Nadziei nie stracił 
Talenty chwycił żarliwie 
Bóg wybrał dał chwałę pierwszego 
i ciężar świata 
i kule 
i Matkę Swoją 
Cierpienie i miłość 
Nierozłączne jak kolory tęczy 
Przez Bramę Jubileuszu 
Prowadzi tysiąclecia 
Jak dobry pasterz 
Na „łąki zielone” 

            Żaneta Kłyż,  
     kl. I „d” gimnazjum 

 
 

 
 

       W moim dniu 
 

Dzień po dniu – to moje życie 
teraz już z Tobą 
każdego dnia w szkole 
z myślą o Tobie 
z lękiem otoczonym Twoim płaszczem 
Pod niebem olbrzymim w samotności 
ciszy 
z radością przyjaciela 
z nauką niosącą lepsze  jutro 
z profesorem głoszącym światło rozumu 
W tym twoim wielkim świecie 
Zmęczonym cierpieniem i walkami 
Pośród śpieszących tłumów 
będę teraz już z Tobą 
A Ty – kiedy przyjdą złe chwile 
Otocz mnie płaszczem nadziei 
Patronie naszej szkoły- 
Ojcze Polskiej Ziemi! 

Iwona Raczkiewicz, 
kl. III LO 

 

********  

  
 

Dla ciebie 
 

Dla ciebie, Ojcze chcemy żyć,  
Miłować Ciebie, blisko być 
Bo ty nam łaski swoje ślesz, 

Na zawsze z nami zostać chcesz. 
 

Tyś z nami związał się przez chrzest 
I nikt już odtąd nie jest sam. 

Wszystko co nasze, Twoim jest, 
Wszystko, co Twoje dałeś nam. 

 
Nielekkie jarzmo Twoich praw,  

Boś Ty je ojcze przejął sam, 
Lecz gdy nam  trudno, Ojcze, spraw, 

By znów się lekko stało nam. 
 

Miło ścią natchnij każdy czyn, 
Ucz nas cierpliwie nieść ten krzyż. 

Wybierać dobro, strzec się win, 
Pomimo przeszkód dążyć wzwyż. 

   
  Magda Dziura, 

             kl. II „c” gimnazjum 

 
 

Ojcze Święty 
 
Biała szata 
Niezwykła postać 
To uśmiechnięty Ojciec Święty 
 
Spracowane od wiary dłonie 
Zmęczone spojrzenie  
To uśmiechnięty Ojciec Święty 
 
Syn narodu polskiego 
Stąpający po ziemi ku Chrystusowi 
To uśmiechnięty Ojciec Święty 
Kochany Jan Paweł II 

Anna Borek, 
kl. II gimnazjum 

 

 
Paweł II 

 

Boże, spraw bym mogła być wytrzymała 
Jak On, nasz Papież  
Nie poddawała się, nawet, gdy 
nie będzie żadnej nadziei. 
Abym mogła żyć dobrze i liczyć na odrobinę 
Szczęścia w chwilach smutku i żalu. 
Starać się szanować, słuchać, pomagać i  
Wspierać tych, którzy tego potrzebują 
Jak ON. 
Myśleć o przyszłości jak o czymś wspaniałym. 
Honorowo przyjmować każdy dzień dany 
Od Boga i ufać Mu z całego serca, 
Jak On nam ufa. 
Boży, spraw, bym nie poddawała się i 
Nie robiła nic, czego będę żałować. 
Chcę tylko kochać mocno, kochać innych tak, jak 
Ojciec Święty nas kocha. 

                                     Renata Bojarska,  
                                 kl. II LO 

 

 
 

Gdyby nie TY... 
 

Przyszedłeś na świat jako zwykły  
chłopak, który kocha ludzi, rodzinę i Boga. 
Miałeś swój dom rodzinny, przyjaciół, 
Dom Boży. 
Zwykły chłopiec- później mężczyzna, 
Student, ksiądz, a potem Papież, 
Nasz Papież, Polak, nasz rodak, nasz 
Brat. Chluba, cześć i chwała. 
Dziesiątki języków znasz, Ojcze nasz, 
Pośredniku u Boga, drogowskazie dla wiernych. 
Ty Janie Pawle ukochałeś młodzież, uwierzyłeś 
W naszą siłę, zaufałeś naszej wierze. 
Ty Janie jesteś naszym nauczycielem, Ty nas 
błogosławisz, 
Odwiedzasz, Ty nas kochasz z daleka.  
I gdyby nie Ty, gdyby nie Twe słowa, Twa miłość i 
przyjaźń, 
Gdyby nie Twój uśmiech do nas, Twe wiersze i książki, 
Gdyby nie Ty . . . Nie byłoby Boga w nas, w ten czas!. 
     Jolanta Masłysz  
                                            kl. IV LO 
 

                  ****** 
 

Ojcze Święty nadziejo ludzi 
Na lepsze życie i godną śmierć 
Ty jeden nigdy się nie nudzisz 
By innym radość nieść 
Jesteś światłem w tunelu 
Gdy wszystko już zawiedzie 
Dajesz nadzieję, wiarę i miłość 
Tysiącom ludzkich serc 
Czy ktoś jest biały, czarny, czy żółty 
Nie widzisz różnic bo wiesz 
Że każdy jest człowiekiem 

 
   Karol Chmiel, 

                              kl. I „d” gimnazjum 
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PROGRAM UROCZYSTOŚCI 
nadania imienia 

Jana Pawła II  
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących 

w Krasnobrodzie 
 

w dniu 16 października 2000r. 
 
 

830 -   Przemarsz uczniów szkoły ulicami 
Lelewela  
    i 3-go Maja 

900 - Uroczysta Msza św. w kościele 
parafialnym 

- poświęcenie sztandaru 
1000 - Złożenie wiązanek kwiatów pod 

Pomnikiem  
    Jana Pawła II 

1100 - Uroczystości w szkole: 
� Przekazanie aktu nadania imienia 

przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Krasnobród 
� Przysięga uczniów na sztandar 

szkoły 
� Uroczysta akademia 

1230 - Obiad i spotkanie grona nauczycielskiego 
ZSO, przedstawicieli komitetów 
rodzicielskich i zaproszonych gości na 
stołówce szkolnej 
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