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Jan Paweł II – PAPIEŻ 1920-2005
Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. W dniu 20.06.1920r.
otrzymał chrzest św. Do szkoły podstawowej i średniej uczęszczał w Wadowicach. Był
wzorowym uczniem. W 1938 r. 9 lat po śmierci mamy Karol jako maturzysta przeniósł się
wraz z ojcem do Krakowa. Tam rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Związany był z Teatrem Rapsodycznym, w którym chętnie grywał z
przyjaciółmi. W czasie II wojny światowej zmarł ojciec Karola, o on podjął ciężką pracę w
kamieniołomach. Rozpoczął także studia w seminarium duchownym. Święcenia kapłańskie
otrzymał 1.11.1946 r., a 4.11.1946r. na Wawelu odprawił mszę św. prymicyjną. Ksiądz Karol
Wojtyła prowadził wykłady na wydziale teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w
Krakowie, a także w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
16.10.1978 r. został wybrany Papieżem – przybrał imię – Jan Paweł II.
22.10.1978r. odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu papieża Jana Pawła II. Papież
odbył ponad 104 pielgrzymki po całym świecie, w tym 9 razy był w Polsce. Częstym
miejscem pielgrzymek i modlitwy Ojca Świętego była Kalwaria Zebrzydowska. Ulubionymi
miejscami wypoczynku nasze piękne góry Tatry oraz Mazury skąd też został wezwany na
Konklawe do Watykanu. Do ojczyzny powrócił już jako Papież – Pielgrzym. Wygłosił tysiące
nauk, napisał 14 encyklik i wiele listów pasterskich.
Dziś zna go cały świat. Jest najsłynniejszym Polakiem w historii naszego narodu .
Zmarł 2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21.37.
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Uzasadnienie wyboru Patrona Szkoły.
Zamysł nadania imienia naszej szkole dojrzewał w umysłach zarówno uczniów,
nauczycieli jak i rodziców już od wielu lat. Szkoła posiadająca swojego patrona staje się w
środowisku bardziej rozpoznawalna, mniej anonimowa.
Rady Rodziców SP i Gimnazjum jednomyślnie zaakceptowały kandydaturę
Jana Pawła II na patrona naszych szkół. Decyzję tą zaakceptowali i zatwierdzili w
referendum uczniowie, a członkowie Rad Pedagogicznych stosownymi uchwałami
opowiedzieli za wyborem Jana Pawła II na patrona.
Uczniowie doskonale znają postać Jana Pawła II. Wiedzą o jego zasługach dla narodu
polskiego oraz dla całego świata. Żywa pamięć o nim, jego wyjątkowy stosunek do dzieci
i młodzieży, jego nauki, miłość do ludzi i świata tkwią w naszych sercach i umysłach.
Słowa papieża „Szukałem Was, a teraz przyszliście do mnie za to Wam
dziękuję” były w nas. Pragniemy, aby nasza szkoła była żywym – uczniowie i trwałym –
budynek pomnikiem nauki, wzoru i polskości Ojca Świętego. Trudno poszukać w naszej
historii lepszego wzoru człowieka, wychowawcy i nauczyciela.
Ufamy, że autorytet i wzorzec osobowy Ojca Świętego pomogą wychować nasze dzieci na
godnych obywateli i dobrych ludzi.

