
Ca∏y Êwiat pogrà˝ony jest w smutku i modlitwie po odejÊciu naszego Wielkiego Rodaka Jana Paw∏a
II. Wielu uÊwiadomi∏o sobie dopiero  ostatnio, jak wielkà rol´ odegra∏ On w Êwiecie i w ˝yciu ka˝de-
go z nas. „Âwi´ty naszych czasów”, „Zwyk∏y niezwyk∏y cz∏owiek”, wyra˝ajà swój podziw, mi∏oÊç, wy-
jàtkowy szacunek dla Ojca Âwi´tego.

Jan Pawe∏ II szczególnie ukocha∏ m∏odzie˝, która odwzajemnia∏a Mu uczucia ca∏ym sercem. By∏
dla niej wielkim autorytetem, entuzjastà mi∏oÊci. Poni˝sze wypowiedzi ciechociƒskich gimnazjalis-
tów sk∏aniajà do refleksji i budzà nadziej´…

Wielki Cz∏owiek   Wielki Papie˝   Wielki Polak
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PO˚EGNALIÂMY NASZEGO PAPIE˚APO˚EGNALIÂMY NASZEGO PAPIE˚A

Najwspanialszy nauczyciel ludzkoÊci

      Jan Pawe∏ II na zawsze pozostanie w moim sercu
i pami´ci jako niestrudzony pielgrzym pokoju, wiel-
ki patriota i najwspanialszy nauczyciel ca∏ej ludzkoÊci.
By∏ on papie˝em, który jako pierwszy zdecydowa∏ si´
wyjÊç do ludzi, spotykaç si´ z nimi, dotrzeç do nich,
uczàc ich jak ˝yç zgodnie z Ewangelià. Jan Pawe∏ II
nigdy nie rzuca∏ pustych s∏ów, wszystko czego naucza∏,
sam potwierdza∏ swoim pi´knym, nieskazitelnym ˝y-
ciem.
      Ten pielgrzym pokoju przez ca∏y swój pontyfikat
dzielnie dà˝y∏ do zaprowadzenia pokoju na Êwiecie,
dialogu i pojednania mi´dzy wyznawcami ró˝nych
religii. LudzkoÊci nastawionej na konsumpcj´ i czerpa-
nie z ˝ycia przyjemnoÊci Papie˝ pokaza∏, jak z godnoÊ-
cià prze˝ywaç cierpienie, jak z godnoÊcià umieraç.
Mimo trwajàcej od wielu lat post´pujàcej chorobie
Parkinsona by∏ on zawsze pe∏en radoÊci i dobroci.
Tymi przymiotami papie˝ zaskarbi∏ sobie wielkà mi∏oÊç
i szacunek ludzi niezale˝nie od ich wiary, narodowoÊci
czy wieku.
      Jan Pawe∏ II by∏ te˝ dla mnie Najwi´kszym Polakiem.
Zawsze z dumà mówi∏ o swoim kraju, wspaniale rekla-
mowa∏ go wÊród innych paƒstw. Z pewnoÊcià, gdyby
nie Ojciec Âwi´ty, Polska nigdy by nie dosz∏a tam, gdzie
jest teraz. Papie˝ ten zawsze b´dzie dla mnie najzna-
komitszym wzorem pokory, dobroci, cierpliwoÊci, wia-
ry i ufnoÊci Bogu, patriotyzmu, mi∏oÊci i altruizmu.

Teraz, kiedy ten najwi´kszy cz∏owiek naszych czasów
odszed∏ z tego Êwiata do lepszego, pozostaje mi tylko
mieç nadziej´, ˝e ludzkoÊç b´dzie Mu potrafi∏a oddaç
nale˝ny ho∏d. Lecz nie chodzi tu o  ho∏d w postaci
pi´knych s∏ów, podzi´kowaƒ, wyrazów szacunku, ale
ho∏d w postaci dobrego, Bo˝ego ˝ycia, jakiego zawsze
uczy∏ nas Jan Pawe∏ II.

      Mateusz Ciechowicz kl II c

Ostoja narodu polskiego…

 Papie˝ Jan Pawe∏ II by∏ to wielki cz∏owiek, wielki
Polak. Swój Pontyfikat rozpoczà∏ w czasach dla nas
szczególnie ci´˝kich. By∏ bardzo kochany przez naród
polski. Jego cz´ste pielgrzymki do naszego kraju na-
pe∏nia∏y ludzi, a tak˝e mnie, dobrem i mi∏oÊcià do

bliêniego. Podczas ka˝dego pobytu mia∏ coÊ wa˝nego
do przekazania swojemu narodowi. Jego przes∏ania
umacnia∏y nas w religii, dodawa∏y nadziei .Ogromnie
du˝o zrobi∏ dla Polski, dla naszego ustroju politycznego.
Âmierç tak wielkiego cz∏owieka umi∏owanego przez
ca∏y Êwiat jest dla nas wielkim ciosem. Nigdy ju˝ nie
otrzymamy ˝adnego wsparcia duchowego, jakie nam
dawa∏, podczas pielgrzymek i z Watykanu. (…)By∏ na-
szà ostojà i podporà ˝yciowà. ˚aden nast´pca nie
wype∏ni pustki w naszych sercach po odejÊciu Jana
Paw∏a II, naszego wielkiego Polaka- Pielgrzyma.

        Damian Krupa II c

Entuzjasta mi∏oÊci

Dla mnie  Ojciec Âwi´ty , Jan Pawe∏ II by∏ cz∏owie-
kiem o wielkim sercu, mówi∏ o prawdziwej mi∏oÊci do
Pana Boga i bliêniego. Uczy∏, jak nale˝y przebaczaç,
przepraszaç i kochaç, a tak˝e jak dêwigaç krzy˝ swoje-
go cierpienia.  Mówi∏, ˝e nie mo˝na kochaç Pana Bo-
ga, jeÊli nie kocha si´ drugiego cz∏owieka. To przes∏a-
nie jest trudne do zrealizowania, ale jak˝e wielkie. By∏
wzorem godnym naÊladowania. Bardzo kocha∏ dzie-
ci i m∏odzie˝ , zawsze podkreÊla∏,  ˝e do nich nale˝y
przysz∏oÊç. Z wielkà ochotà i bez ˝adnego nakazu oglà-
da∏am ró˝nego rodzaju pielgrzymki, spotkania z m∏o-
dzie˝à. Mimo ˝e przemawia∏ do wszystkich, to czu∏am,
˝e mówi∏ do mnie. Chocia˝ papie˝ stawia∏ wszystkim
wysokie wymagania, to ja chcia∏abym w swoim ˝yciu
jak najwi´cej zrealizowaç z jego nauczania. Jestem
szcz´Êliwa, poniewa˝ posiadam ró˝aniec i medalik,
które zosta∏y poÊwi´cone przez Ojca Âwi´tego. B´dà
pamiàtkà dla mnie do koƒca ˝ycia. Ca∏y Êwiat oddaje
ho∏d temu WIELKIEMU Cz∏owiekowi i ˝egna go z wiel-
kim ˝alem i moje serce jest pe∏ne smutku, jakby umar∏
mi ktoÊ bliski.

          Monika Stolarska kl. II d

Aposto∏ XXI wieku

        Jan Pawe∏ II by∏ jedynym papie˝em g∏oszàcym
porozumienie i wspó∏prac´ mi´dzy ró˝nymi koÊcio∏a-
mi chrzeÊcijaƒskimi, by∏ misjonarzem, który dotar∏
niemal w ka˝dy zakàtek ziemi, aby nieÊç ludziom pokój
i mi∏oÊç. Jako jedyny zosta∏ wpuszczony do Êwiàtyƒ
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czczonych przez ludzi ró˝nych wyznaƒ. By∏ wielkim
wzorem do naÊladowania, nie tylko jako papie˝ i osoba
duchowna, lecz jako cz∏owiek.
Kocha∏ ludzi bez wzgl´du na kolor skóry czy ich wyz-
nanie. Oni pokochali go równie mocno, a najlepszym
dowodem jest to, ˝e przyje˝d˝ali na jego pielgrzymki
i spotkania z m∏odzie˝à w liczbie setek tysi´cy.

MyÊl´, ̋ e Karol Wojty∏a pozostanie z nami na zawsze
w naszych sercach.

        Paula Robaczewska kl. I e

Zmieni∏ oblicze Êwiata

        Papie˝ Jan Pawe∏ II... Postaç,  która na sta∏e wpi-
sa∏a si´ w karty historii i nasze serca. Osoba, która
sta∏a si´ naszà mentalnoÊcià, kimÊ, bez kogo nie wyo-
bra˝amy sobie Êwiata i naszej egzystencji. Cz∏owiek,
który niezwykle umi∏owa∏ m∏odzie˝, ukaza∏ pi´kno i
màdroÊç p∏ynàcà z Biblii i dà˝y∏ do pojednania wiernych
wszystkich religii. Jan Pawe∏ II by∏ cz∏owiekiem czynów,
wi´c ˝adne s∏owa nie okreÊlà jego pontyfikatu, który
zmieni∏ oblicze ca∏ego Êwiata. Uwa˝am, ˝e nie powi-
nienem pisaç tego wszystkiego w czasie przesz∏ym,
poniewa˝ papie˝ pozostanie w naszych sercach i du-
szach. Ubolewam w szczególnoÊci nad tym, ̋ e straci∏em
autorytet i nauczyciela, który by∏ mi tak pomocny w
trudnym okresie mojego ˝ycia. Na razie do wielu z
nas tak naprawd´ nie dociera jeszcze, kogo straciliÊmy,
bo czujemy, ˝e ca∏y czas jest przy nas, ˝e patrzy na nas
i z uÊmiechem na twarzy , swym pokojem ducha mówi:
„Nie l´kajcie si´”...

     Mateusz Drà˝kiewicz kl II c

Doceniony po Êmierci

Papie˝, jako osoba duchowna jest dla mnie posta-
cià, która nak∏ania ludzi s∏owami do wspólnej modli-
twy, wiary. Jednak Jan Pawe∏ II by∏ nie tylko papie˝em,
ale przyjacielem, a nawet cz∏onkiem rodziny. Bardzo
wiele si´ od niego nauczy∏am. Trudne sprawy potra-
fi∏ w doskona∏y sposób wyjaÊniç. Ojciec Âwi´ty nawet
dla osób niewierzàcych by∏ wzorem do naÊladowania.
Wielu z nas dopiero teraz zda∏o sobie spraw´, jak
wielkie mia∏ serce. Dopiero po Jego Êmierci uÊwiado-
mi∏am sobie, jak wiele dla mnie zrobi∏(…)  Ojciec
Âwi´ty by∏  osobà otwartà na Êwiat. Mia∏ wyznaczony
cel w ˝yciu i uwa˝am, ˝e go osiàgnà∏. Jego s∏owa „Nie
l´kajcie si´...” sà dla mnie mobilizacjà do podejmowania
nawet trudnych zadaƒ, dodajà mocy.

Jego zachowanie mówi∏o samo za siebie. Niekie-
dy ˝artowa∏, innym razem zachowywa∏ si´ powa˝nie,
zawsze wiedzia∏, jak postàpiç.

Papie˝ by∏ równie˝ niestrudzonym pielgrzymem.
Odwiedzi∏ ponad 130 krajów na wszystkich kontynen-
tach. Chcia∏ dotrzeç ze swoim przes∏aniem do ka˝dego.
Dlatego rozpoczà∏ niekoƒczàcà si´ podró˝ po Êwiecie.
Najbardziej podoba∏o mi si´ , gdy mówi∏ pi´knie o
swojej ojczyênie: „O, ziemio polska! Ziemio trudna i
doÊwiadczona! Ziemio pi´kna! Ziemio moja! Bàdê
pozdrowiona”. Takim zapami´ta go Êwiat...

      Magda Ropiak kl IIf

Jan Pawe∏ Wielki

Jan Pawe∏ II by∏ dla mnie przede wszystkim Pola-
kiem, który ukocha∏ polskà ziemi´ i rodaków, a po
wyborze na Ojca Âwi´tego przela∏ swojà mi∏oÊç na
ca∏y Êwiat stajàc si´ Papie˝em Globalnym. Z nim liczy-
li si´ wielcy tego Êwiata, starali si´ o audiencje. Nigdy
nie zabiega∏ o nagrody, tytu∏y i ordery. Przyjmujàc
wyró˝nienia stara∏ si´ sprawiç radoÊç tym, którzy Go
obdarowywali. Bardziej zale˝a∏o Mu na tym, by ludzie
post´powali zgodnie z Jego naukà. Nazywano Go pas-
terzem ludzkoÊci. Ojciec Âwi´ty by∏ pierwszym papie-
˝em, który otworzy∏ si´ na Êwiat i ludzi. Wola∏ podró-
˝owaç i nauczaç, ni˝ przebywaç w Watykanie. Swoimi
naukami sprawi∏, ˝e po Êmierci ca∏y Êwiat op∏akuje
najwi´kszego cz∏owieka, jaki stàpa∏ po Chrystusie i
Êwi´tym Piotrze po ziemi. Moim zdaniem nikt, nigdy
nie b´dzie w stanie Go zastàpiç.

Wi´c p∏aczmy wszyscy i wierzmy, ˝e Ojciec Âwi´ty
b´dzie si´ modli∏ za nas wszystkich u tronu Najwy˝-
szego, a szczególnie za Polaków, których tak ukocha∏,
b´dzie uprasza∏ wiele ∏ask Bo˝ych. Za to wszystko
bardzo kocham i ceni´ Ojca Âwi´tego

Jestem przekonana, ˝e KoÊció∏ og∏osi Go Janem
Paw∏em Wielkim, dla zwrócenia uwagi przysz∏ych po-
koleƒ na wyjàtkowoÊç Jego apostolskiej pos∏ugi. Praw-
dopodobnie nied∏ugo rozpocznie si´ proces Jego ka-
nonizacji. Byç mo˝e KoÊció∏ nie b´dzie czeka∏ przewi-
dzianych przez prawo kanoniczne 5 lat.

         Monika ZmyÊlona kl. II d

Materia∏y zebra∏o ko∏o dziennikarskie przy Publicz-
nym Gimnazjum w Ciechocinku


