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Dochód ze sprzedaży tego numeru, wraz z numerem specjalnym jest w całości przeznaczony na 
cele związane z organizacją Baranka Wielkanocnego dla dzieci niepełnosprawnych.

 

 

 

 

 

 

„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.” 

 

 

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Olszynach pragnie zorganizować 10 maja 
br. kolejne spotkanie z barankiem wielkanocnym pod hasłem „Wszystkie 
dzieci nasze są” dla dzieci i osób niepełnosprawnych z naszych okolic, oraz 
z placówki opiekuńczo-wychowawczej w Rzuchowj. Jednak aby nasze 
przedsięwzięcie mogło dojść do skutku potrzeba wiele pracy oraz pomocy 
finansowej i materialnej. 

Dlatego liczymy na wsparcie ze strony wszystkich państwa, każda nawet 
najmniejsza pomoc ma znaczenie. 

Organizatorzy 

Numery kontaktowe: 
ZSP w Olszynach - tel. 14-65-32-654, Barbara Duran - tel. 514015018 

 

Nr konta:10858900060120000006930001, z dopiskiem „Wszystkie dzieci nasze są” 
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XVII FORUM RODZINY SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II DIECEZJI TARNOWSKIEJ 

 

28 III 2014 r. w tarnowskim seminarium odbyło się XVII Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
Diecezji Tarnowskiej. Hasłem tegorocznego spotkania były słowa wypowiedziane przez Jana Pawła II w 
1999 roku w Starym Sączu: „Święci nie przemijają”. 

Forum rozpoczęła Droga Krzyżowa. Następnie w seminaryjnej auli odbyło się spotkanie z bisku-
pem Andrzejem Jeżem oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w 
Zabawie i Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Męcinie. 
Ze względu na zbliżającą się kanonizację Jana Pawła II tegoroczne spotkanie miało wyjątkowy wymiar. 
Podczas Mszy Św. obecne były relikwie błogosławionego oraz buty, w których chodził papież. 
Na zakończenie uczestnicy Forum otrzymali medaliki z wizerunkiem błogosławionego, a wkrótce święte-
go Papieża Polaka. 

Forum było również okazją do zaprezentowana dorobku wybranych szkół, a mianowicie: Zespołu 
Szkół im. Jana Pawła II w Męcinie, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Skrzydlnej, Zespo-
łu Szkół im. Bł. Jana Pawła II w Szymbarku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w 
Olszynach. Reprezentantami naszej szkoły na Forum byli: Pan dyrektor mgr inż. Stanisław Kozioł, ks. Da-
riusz Nawalaniec, nauczyciele: Panie Halina Duran i Bożena Wójcik, uczniowie - Paulina Niziołek, Kinga 
Grędel i Błażej Starzyk, przedstawiciele Rady Rodziców Panie Barbara Gurbisz i Jolanta Rąpała oraz Pan 
Wiesław Łaskawski. 

Na tę okazję przygotowaliśmy: wydanie specjalne „Gadżetki” poświęcone patronowi szkoły, fol-
der o szkole, prezentacje multimedialne, albumy związane z osobą Jana Pawła II oraz „ciasteczka z sen-
tencją” wykonane przez rodziców: Aleksandrę Mężyk i Renatę Ryndak. 

Przygotowania do prezentacji szkoły trwały prawie pół roku z dużym zaangażowaniem zarówno 
ze strony dyrekcji, nauczycieli, dzieci i rodziców. Wszystkim należą się serdeczne podziękowania. 

 
mgr Bożena Wójcik 
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WRAŻENIA PO FORUM SZKÓŁ IM. JANA 
PAWŁA II UCZENNIC PAULINY NIZIOŁEK 

I KINGI GRĘDEL - KL. III GIMNAZJUM 
 
Jadąc reprezentować nasza szkołę na Forum szkół 
pod patronem Jana Pawła II czułyśmy, że mamy 
specjalne zadanie. Nasz patron mówił „Wymagaj-
cie od siebie, choćby inni od was nie wymagali”. Te 
słowa były w naszej głowie. Byłyśmy zmotywowa-
ne, aby jak najlepiej reprezentować naszą szkołę. 
W udzielonym przez nas wywiadzie zawarłyśmy 
prawie wszystko. Pani z RDN chciała dowiedzieć 
się wielu istotnych aspektów związanych z przygo-
towaniami w Olszynach do kanonizacji Jana Paw-
ła II. Przedstawiłyśmy ogólnie co mamy zamiar w 
tym kierunku uczynić. Nasza wypowiedź wywarła 
pozytywne wrażenie na pani redaktor. Istotnym 
punktem całego spotkania była obecność biskupa 
Andrzeja Jeża. Jego ekscelencja wygłosił Słowo 
Boże do wszystkich zgromadzonych. Cieszyła nas 
jego obecność między innymi dlatego, że bp Jeż 
brał udział w uroczystości nadania naszej szkole 
im. Jana Pawła II. Podczas prezentacji dużym zain-
teresowaniem cieszyły się ciasteczka z sentencjami 

Naszego papieża. Byłyśmy bardzo zadowolone, że 
to właśnie my tam jesteśmy i przestawiamy naszą 
drogę szkolną pod patronatem Jana Pawła II. Dzię-
ki temu spotkaniu mogłyśmy pogłębić swoją wie-
dzę na temat naszego papieża, lepiej zapoznać się 
z jego nauczaniem oraz nadzwyczajną osobowo-
ścią. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na obecność 
butów Jana Pawła II na tym Forum. Chciałybyśmy 
je symbolicznie włożyć i iść śladami, Śladami Chry-
stusa, którymi nasz Rodak wytrwale kroczył przez 
całe swoje życie. Wzięłyśmy udział w Drodze Krzy-
żowej, która dała nam możliwość realistycznego 
spojrzenia na rzeczywistość oraz we Mszy Św. pod 
przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja 
Jeża. Wydarzenie to zachęciło nas do włączenia się 
w duchowy nurt przygotowań do kanonizacji Jana 
Pawła II. Bardzo podobał się nam spektakl teatral-
ny – „Jan Paweł II - nasz serdeczny przyjaciel".  
Na koniec spotkania otrzymałyśmy medaliki z wi-
zerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Jeste-
śmy dumne z tego, że chodzimy do Gimnazjum im. 
Jana Pawła II i że możemy brać udział właśnie w 
takich uroczystościach. Największą radość sprawia 
nam jednak poczucie, że jesteśmy bardzo blisko 
Jana Pawła II - mamy Go blisko siebie. 

 

NASI NAJLEPSI! 

Tradycyjnie nasza redakcja pragnie uhonorować 
uczniów, którzy swoja ciężka pracą i uporem osią-
gają znaczące sukcesy. 

Pamiętajmy także o tym, jak ważna rolę w tej dro-
dze do sukcesu odgrywają nauczyciele – opieku-
nowie, którzy czuwają nad przygotowaniem 
uczniów do konkursów. 

Oto nasi najlepsi: 

• Szymon Salabura kl. II gim. - Laureat Kurato-
ryjnego Konkursu Informatycznego 

Opiekun: mgr Marcin Bąk 

• Michał Ryndak kl. Ia gim. - Finalista Kurato-
ryjnego Konkursu Historycznego 

Opiekun: mgr Katarzyna Bąk 

• Paulina Niziołek kl. III gim. 

• Magdalena Piekarz kl. III gim. 

• Angelika Ryndak Kl. Ib gim. 

Finalistki wojewódzkiego etapu Ogólnopolskiego 
Konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły 
– Jana Pawła II – „Papież Słowianin” 

Opiekun: mgr Bożena Brzęczek 
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Dodatkowo Paulina Niziołek i Magdalena Piekarz zostały zakwalifikowane do udziału w etapie ogólno-
polskim tego konkursu, który odbędzie się 19 maja w Łodzi.  

Zarówno uczniom jak i ich opiekunom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wytrwałości. 

Redakcja 

  

WIECZORNICA Z JANEM PAWŁEM II 
25 kwietnia br. w naszej szkole odbyło się spotka-
nie zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury 
w Rzepienniku Suchym poświęcone osobie Jana 
Pawła II. 
Spotkanie to zostało poprzedzone Mszą Świętą 
wzbogaconą montażem słowno-muzycznym przy-
gotowanym przez ks. Marcina Kiliana i uczniów 
naszej szkoły. O oprawę muzyczną zadbał Pan Ma-
rek Bąk wraz z chórem szkolnym. 

 

Po Mszy wszyscy zebrali się w sali gimnastycznej 
naszej szkoły, gdzie obejrzeliśmy spektakl przygo-
towany przez instruktorkę z GOK-u, Panią Annę 
Roman i uczniów klasy II gimnazjum.  
Inscenizacja podejmowała zagadnienia związane z 
uzdrowieniami za wstawiennictwem Jana Pawła II 
oraz opinie i wspomnienia o nim. Całość uzupeł-
niał występ chóru „Marianus”. 
Spotkanie przebiegało w atmosferze skupienia i 
wzruszenia - w końcu nie co dzień ktoś tak nam 
bliskim zostaje Świętym.  

 
Redakcja 

KTO TO JEST ŚWIĘTY? 
Święty (hebr. qodesz lub kodesz oznacza oddzie-
lony) – stosowane przez chrześcijan określenie 
człowieka w sposób wybitny realizującego okre-
ślone specyficzne dla nich wartości - często pełnią-
cy funkcję wzorca osobowego lub wręcz otaczany 
kultem. Mianem świętego określa się zazwyczaj 
męczenników za wiarę, mistyków, ludzi o wielkiej 
pobożności, często założycieli bractw religijnych i 
zakonów, ale też filozofów i kapłanów. 

Pojęcie „święty” w Biblii często odnoszone jest do 
żyjącej osoby, która postępuje zgodnie z przykaza-

niami Boga i trzyma się z daleka od wszystkich 
ziemskich, grzesznych praktyk i przyjemności. 
Święty to ten, który poszedł za Chrystusem i jest 
już zbawiony. Hebrajskie słowo święty oznacza 
oddzielony i ma ono w Biblii dwa aspekty: oddzie-
lenie od czegoś i oddzielenie dla czegoś. Najpro-
ściej mówiąc jest to oddzielenie od grzechu dla 
Boga. W Nowym Testamencie pojęcie świętych 
jako chrześcijan pojawia się wielokrotnie, m.in. w: 
Dz 9, 32, 41; Rz 1, 7; 12, 13; 1 Kor 16, 1; 2 Kor 1,1. 
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Oprócz znaczenia biblijnego, określenia „święty” 
używa się wobec: 

1. Osoby zmarłej, która po śmierci przebywa 
w niebie. 

2. Osoby kanonizowanej (tytuł) - ogłoszonej 
świętą. Pozwala się na jej powszechny kult 
w całym Kościele katolickim. 

We wczesnym chrześcijaństwie świętość przypi-
sywana była przez tradycję religijną np. wszyscy 
męczennicy od razu po śmierci byli uznawani za 
świętych. Z czasem wypracowano szczegółowe 
normy dotyczące ogłoszenia danej osoby świętą. 
Obecnie obowiązujące zasady określa konstytucja 
apostolska Divinusperfectionis Magister z 1983 
roku. Oficjalne uznanie za świętego w Kościele 
katolickim poprzedza skomplikowany proces ka-
nonizacyjny, który może rozpocząć się dopiero po 
beatyfikacji danej osoby. Święty musi odznaczać 
się cnotami heroicznymi, a także za jego przyczyną 
musiał się wydarzyć cud (czyli zjawisko o charakte-
rze nadprzyrodzonym) uznany przez Kościół. Do 
kanonizacji wymaga się jednego cudu, który na-
stąpił po beatyfikacji. 

Kult świętych związany jest z przekonaniem, że 
mogą oni wstawiać się za wiernymi u Boga - są 
orędownikami u Boga, patronami zawodów, miast, 
grup społecznych. Zbudowano liczne sanktuaria ku 
czci świętych. W niektórych krajach często powie-
rza im się patronat nad miastami, kościołami, in-
stytucjami, grupami zawodowymi itp. Do świętych 
zaliczani są również aniołowie (np. Święty Michał 
Archanioł). Cnoty świętych przedstawiane są jako 
przykład do naśladowania. 

Kościół katolicki nie zna imion wszystkich świętych 
w pierwszym znaczeniu. Wszyscy święci, znani i 
nieznani, wspominani są w uroczystość Wszystkich 
Świętych - 1 listopada. 

Osoba, która została uznana przez Kościół za świę-
tą, będzie czczona już zawsze. Nie możliwa bo-
wiem jest dekanonizacja. 

Źródło: Internet 

CZY Z WIERCIPIĘTY MOŻE BYĆ ŚWIĘTY? 

Z tą świętością trudna sprawa  
– to doprawdy nie zabawa,  
Bo właściwie o to chodzi,  

że mi świętość nie wychodzi...  
 

To się złoszczę, to się gniewam,  
a w kościele zwykle ziewam.  

Nie myję się należycie,  
robię kleksy wciąż w zeszycie.  

 
Gdy wymówki słyszę taty,  

chciałbym w uszy napchać waty.  
Kiedy muszę słuchać mamy,  

robię minę chorej lamy.  
 

Gdy mi siostra wchodzi w drogę,  
mam chęć jej podstawić nogę...  

Jestem próżny i nadęty...  
Czy ja będę kiedyś święty?  

 
Przecież święci zawsze byli,  
tacy dobrzy, mądrzy, mili...  

Przyznaj, Stróżu mój, Aniele,  

że to dla mnie jest zbyt wiele.  
 

Na to Anioł rzekł do ucha:  
Niech mój chłopczyk pilnie słucha.  
Dziś wiadomość mam dla ciebie,  

Wprost od wszystkich świętych w niebie.  
 

Wiedz, mój drogi, że i święci  
nie od razu byli święci,  
A zdarzały się wypadki,  
że i oni mieli wpadki.  

 
Jednak mimo pokus wszelkich,  

mimo trudów życia wielkich  
Nigdy się nie zniechęcali  

i poprawić się starali.  
 

Teraz znasz już sekret cały,  
a więc staraj się mój mały,  

Aż z urwisa, wiercipięty,  
będzie kiedyś wielki święty.  

Autor: Beata Kołodziej 
http://www.promyczek.pl 

http://www.promyczek.pl
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DOBRY PAPIEŻ 
Papież Jan XIII – 27 kwietnia razem z Janem 
Pawłem II został ogłoszony świętym.  

Kim był ten niezwykły „Dobry Papież”? 

 

Angelo Giuseppe Roncalli urodził się 25 listopada 
1881 roku w miejscowości Sottoil Monte koło Ber-
gamo na północy Włoch w biednej, wielodzietnej 
rodzinie rolników. W wieku 12 lat trafił do semina-
rium duchownego w Bergamo. W 1901 roku roz-
począł w Rzymie naukę w papieskim seminarium 
duchownym. Musiał ją potem przerwać z powodu 
służby wojskowej w swych rodzinnych stronach, 
którą zakończył ze stopniem sierżanta.  

W 1904 roku ukończył studia teologiczne, a kilka 
tygodni później otrzymał święcenia kapłańskie w 
Rzymie. Wkrótce powrócił do Bergamo, gdyż bi-
skup jego rodzinnej diecezji mianował go swym 
sekretarzem. Poza tym ksiądz Roncalli wykładał 
historię Kościoła w seminarium duchownym.  

W 1915 roku, gdy Włochy przystąpiły do wojny, był 
sanitariuszem, a potem, do 1918 roku kapelanem 
wojskowym. W czasie pierwszej wojny światowej 
zginęło pięciu jego braci.  

W 1921 roku papież Benedykt XV wezwał go do 
pracy w ówczesnej watykańskiej Kongregacji Roz-
krzewiania Wiary.  

W 1925 roku Pius XI mianował go wizytatorem 
apostolskim w Bułgarii wyświęcając go jednocze-

śnie na biskupa. Jako zawołanie biskupie wybrał 
słowa: „Obedientia et Pax”, czyli posłuszeństwo i 
pokój. 

Po 9 latach działalności w Sofii został następnie 
delegatem w Turcji i w Grecji. Korzystając ze swego 
statusu dyplomaty pomagał Żydom załatwiając im 
podrobione świadectwa chrztu i dokumenty imi-
gracyjne.  

W 1944 roku Pius XII mianował biskupa Angelo 
Roncallego nuncjuszem apostolskim we Francji, 
gdzie trafił w okresie napięć na tle kolaboracji po-
przedniego nuncjusza z rządem Vichy. Biskupowi 
Roncallemu udało się załagodzić napięcia. Od 1951 
roku był też stałym obserwatorem papieża w sie-
dzibie UNESCO w Paryżu. 

Gdy otrzymał nominację kardynalską, kapelusz 
nałożył mu 15 stycznia 1953 roku w Pałacu Elizej-
skim ówczesny prezydent Francji Vincent Auriol, 
powołując się na dawny przywilej władców kraju. 
Tego samego dnia kardynał Angelo Roncalli został 
mianowany patriarchą Wenecji. Przywitano go tam 
z wielkim entuzjazmem. Podczas gdy wenecjanie 
widzieli w nim doświadczonego dyplomatę i eks-
perta w dziedzinie polityki międzynarodowej, on 
powtarzał, że chce być po prostu duszpasterzem. 
Najbardziej zależało mu na kontakcie ze zwykłymi 
ludźmi. Głosił idee miłosierdzia, otwarcia i wycią-
gania ręki do wszystkich.  

Kiedy wystosował specjalne powitanie na odbywa-
jące się w mieście obrady kongresu włoskiej partii 
socjalistycznej w 1957 roku, został za to skrytyko-
wany przez Watykan. 

„Papież przejściowy” 

Gdy wybrano go na papieża 28 października 1958 
roku, był mało znany światu. Poza tym od początku 
dominowało przeświadczenie, że 77-letni Jan XXIII 
będzie „papieżem przejściowym”. Jednak wkrótce 
opinię tę zweryfikowały jego decyzje i gesty oraz 
ogromne zasługi dla ekumenizmu, które sprawiły, 
że otwierając nowe drogi przed Kościołem prze-
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szedł do historii jako jeden z największych papieży 
ostatnich stuleci. 

Na początku posługi nowy papież postawił sobie 
trzy cele. Pierwszym było zwołanie synodu dla 
Rzymu, jakiego nigdy wcześniej nie było. W ten 
sposób chciał nadać nowe impulsy duszpasterstwu 
i życiu wiernych Wiecznego Miasta. Pierwszy taki 
synod w dziejach odbył się w styczniu 1960 roku. 
Cel drugi to stworzenie nowego kodeksu prawa 
kościelnego. Prace nad nim rozpoczęły wkrótce po 
inauguracji jego pontyfikatu, a zakończyły się 20 lat 
po jego śmierci, w 1983 roku wydaniem Kodeksu 
Prawa Kanonicznego, już w czasach Jana Pawła II. 
Trzecie zadanie, jakie wyznaczył sobie Jan XXIII, 
zapewniło mu stałe i niezwykle ważne miejsce w 
dziejach Kościoła; to zwołanie II Powszechnego 
Soboru Watykańskiego. Sam papież - jak zauważają 
biografowie - nie zdawał sobie początkowo sprawy 
z doniosłości tego wydarzenia i przewidywał, że 
Sobór potrwa najwyżej kilka miesięcy.  

Papież Roncalli zapowiadając tę inicjatywę w 1959 
roku argumentował, że Kościół musi dostosować 
się do wymogów epoki. Mówił też o potrzebie jego 
otwarcia i dążenia do zjednoczenia z odłączonymi 
braćmi. 

Zwołał sobór, ale jego końca już nie doczekał 

Na wniosek Jana XXIII wystosowano do biskupów, 
zakonów, uniwersytetów katolickich na całym 
świecie prośbę o nadsyłanie propozycji tematów 
dyskusji na Soborze. Odpowiedzi przyszło bardzo 
dużo. 

Sobór Watykański II został zainaugurowany 11 
października 1962 roku, a w jego otwarciu udział 
wzięło 2500 ojców soborowych. Po raz pierwszy w 
historii 18 niekatolickich Kościołów przysłało do 
Rzymu swych oficjalnych obserwatorów. Pierwsza 
sesja soboru trwała do 8 grudnia 1962 roku. Pod 
jej koniec papież ciężko zachorował na nowotwór. 
Zmarł 3 czerwca 1963 roku w Watykanie nie do-
czekawszy drugiej sesji soboru. W chwilach jego 
agonii, na placu Świętego Piotra modliły się tysiące 
rzymian. 

Serca milionów wiernych, przede wszystkim Wło-
chów, Papa Buono zdobył nie tylko dzięki wielkim 
reformom w Kościele, ale głównie za sprawą swej 
niestrudzonej, pełnej pokory, serdeczności, radości 
i dobroci posługi duszpasterskiej. W Rzymie od-
wiedzał parafie, szpitale i więzienia. Zasłynął z po-
rywającej wręcz umiejętności nawiązywania kon-
taktu z ludźmi. Powtarzał: „wyrosłem w ubóstwie i 
w skromnych warunkach w Sottoil Monte i zawsze 
starałem się nie oddalać od nich”. 

W zbiorowej pamięci pozostało jego słynne im-
prowizowane Przemówienie pod Księżycem, wy-
głoszone 11 października 1962 roku, w dniu rozpo-
częcia Soboru Watykańskiego. Gdy mieszkańcy 
Rzymu zebrali się ze świecami i pochodniami na 
placu świętego Piotra, Jan XXIII stanął w oknie i 
skierował do nich pełne ciepła, miłości i pokory 
słowa. Mówił wtedy między innymi: „Moja osoba 
nic się nie liczy. To brat przemawia do was, brat, 
który stał się ojcem z woli Naszego Pana. Kiedy 
wrócicie do domu, pogłaszczcie dzieci i powiedz-
cie: to od papieża”. 

Głosił idee otwarcia Kościoła zarówno wobec in-
nych religii i wyznań, jak i na świat.  

W 1962 roku przyjął - co uznano za przełom - córkę 
i zięcia przywódcy ZSRR Nikity Chruszczowa. 
 
Choć Dobry Papież Jan zapoczątkował wielkie 
zmiany wizerunku Kościoła, istotne reformy i 
otworzył nowy rozdział w dziejach papiestwa, był 
zarazem bardzo mocno związany z przeszłością i 
tradycją. Taką jego pobożność oddają między in-
nymi jego „Dziennik duchowy” i „Duchowy testa-
ment”.  

Był zawsze przede wszystkim duszpasterzem i mi-
mo lat pracy w Watykanie, między innymi w jego 
służbie dyplomatycznej, nigdy nie uchodził za 
człowieka Kurii Rzymskiej jako instytucji - podkre-
ślają watykaniści. Był też ostatnim papieżem, który 
nie podróżował za granicę. 

Opracowano na podstawie źródła: Internet 
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JAN PAWEŁ II – CIEKAWOSTKI 
 

 
• Jan Paweł II był pierwszym papieżem czytającym 

bez okularów.  

• Był również pierwszym papieżem noszącym zega-
rek na rękę.  

• Poza tym Karol Wojtyła był również pierwszym 
papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiającym 
wspinaczkę górską, pływającym kajakiem.  

• Pierwszym, który czysto odśpiewał "Ite, missaest" i 
pierwszym w dziejach Słowianinem wybranym na 
głowę Kościoła.  

• Był również największym podróżnikiem wszechcza-
sów spośród wszystkich papieży. 

Jan Paweł II – papież radości i uśmiechu 

• Szklana klatka 
Papież był bardzo niezadowolony z tego, że obwozi 
się go w szklanej klatce. Pomysłu tego broniła 
pewna Polka, mając możliwość rozmowy z Janem 
Pawłem II w Krakowie. 
- Ta klatka zmniejsza jednak ryzyko - tłumaczyła - 
Nic nie poradzimy, że się lękamy o Waszą Świąto-
bliwość... 
- Ja też - uśmiechnął się Papież - niepokoję się o 
swoją świątobliwość. 

• Wszyscy sobie poszli 
Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwale-
scencji w klinice Gemelli po zamachu na Placu 
świętego Piotra, Papież wyszedł ze swojego pokoju 
na opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: 
"Ładne rzeczy, wszyscy sobie poszli, a mnie zosta-
wili!" 

• Podryw na księdza 
Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na samotną 
wycieczkę w góry. Ubrany sportowo, wyglądał tak, 
jak wielu innych turystów. W trakcie wędrówki 
spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do 
opalającej się na uboczu młodej kobiety i już miał 
zapytać o godzinę, gdy ta uśmiechnęła się. 
- Zapomniał pan zegarka, co? 
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła. 
- Z doświadczenia - odrzekła. Jest pan dziś już dzie-
siątym mężczyzną, który zapomniał zegarka. Zaczy-
na się od zegarka, potem proponuje się winko, 
wieczorem dansing... 
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał jej 
zawstydzony Wojtyła 
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma 
- podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza 
to pierwszy raz. 

• Jeździć po kardynalsku 
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę, czy ucho-
dzi, aby kardynał jeździł na nartach. Wojtyła 
uśmiechnął się i odparł: 
- Co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nar-
tach! 

• Przeprosiny 
Metropolita krakowski Karol Wojtyła przyjechał na 
pogrzeb sufragana częstochowskiego, biskupa Sta-
nisława Czajki, niemal w ostatniej chwili. Witając 
się ze zgromadzonymi na uroczystości biskupami, 
jakoś pominął biskupa z Siedlec. Rychło jednak się 
spostrzegł, wrócił, podszedł do pominiętego i po-
wiedział: 
- Świnia jestem, nie przywitałem Księdza Biskupa! 

• Pożegnanie biskupów 
Po jednym ze spotkań Papież pożegnał polskich bi-
skupów słowami znanej pieśni: "O cześć wam, pa-
nowie magnaci!" 

• Więcej już nic nie powiem 
Przed ponad 25 laty Papież w ten sposób zakończył 
pierwszą audiencję dla Polaków: "Więcej już nic nie 
mówię, bo jeszcze bym coś takiego powiedział, że 
później Kongregacja Nauki Wiary musiałaby się do 
mnie dobrać". 
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• Opaleni kardynałowie 
Pod koniec pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny, w 
czerwcu 1979 roku, upływającej pod znakiem upa-
łów, Papież oznajmił, że jej pierwszy efekt jest już 
widoczny - opalili się towarzyszący mu kardynało-
wie. 

• Jakoś człapię 
Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsz-
tynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej" udało się 
wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II 
o zdrowie. 
- "A jakoś człapię" - odpowiedział Papież. 

• Złość piękności szkodzi 
Przed kilku laty - wspomina watykański korespon-
dent Telewizji Publicznej, Jacek Moskwa - po mo-
dlitwie "Anioł Pański" Jan Paweł II przemawiał, 
niemal krzycząc. Zaraz potem, podczas audiencji w 
Pałacu Apostolskim, Moskwa prosił Papieża, aby na 
siebie uważał, bo jego chrypka zaniepokoiła dzien-
nikarzy. 
- To ze złości - usprawiedliwiał się Papież. 
A odchodząc dodał: - A złość piękności szkodzi. 

 
• Z Wami dziecinnieję 

Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich para-
fii Papież - jak to miał w zwyczaju - wdał się w roz-
mowę z dziećmi. 
- Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary - powie-
dział. 
- Nie, nie jesteś stary - gromko zaprotestowały 
dzieci. 
- Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję - repli-
kował Papież. 

• Mów mi wujaszku 
Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się 
z rodziną prezydenta 
Jimmy'ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka 
prezydenta, mając kłopoty z wygłoszeniem powi-
tania, powtarzała w kółko: 
- Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość. 
Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, 
wziął ją w ramiona i powiedział: 
- Mów mi wujaszku. 

• Papieskie wagary 
Podczas powitania w Monachium Papież spytał 
licznie obecne dzieci: 
- "Dano wam dziś wolne w szkole?".  
- "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia. 
- "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - że papież 
powinien częściej tu przyjeżdżać". 

• Jak się czuje piesek 
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć 
polskiego, więc sprowadził sobie nasz elementarz. 
Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał 
się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem 
Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się 
czuje Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież 
spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: "Hau, 
hau". 

• Jan Paweł - Pawłowi 
Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebra-
nym na mszy tak spodobały się cytowane przez Pa-
pieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić 
brawo. Kiedy Ojciec Święty znów doszedł do głosu, 
przerywając przygotowaną mowę, stwierdził: 
"Dziękuję w imieniu świętego Pawła". 

• To tylko wasza konstytucja 
W ostatnim dniu pielgrzymki do Polski w 1983 roku 
podczas pożegnania na lotnisku, generał Jaruzelski 
poskarżył się Papieżowi, że ten w swych homiliach 
niezwykle surowo potraktował reżim komunistycz-
ny. 
- Ja jedynie przytaczałem artykuły waszej własnej 
konstytucji - odparł łagodnie Papież. 

• Nie szumcie siostry nam 
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony przez roz-
radowane zakonnice stawał się już wprost nie do 
zniesienia, Papież wypalił: "Te siostry, które ślubo-
wały milczenie, hałasują tu najgłośniej". 

• Niech żyje łupież... 
Podczas ostatniej pielgrzymki w Pełpinie:  
- "Jak tak krzyczycie: 'Niech żyje papież', przypomi-
na mi się, gdy ktoś się pomylił i krzyknął: 'Niech ży-
je łupież'. Ja was do tego nie zachęcam". 

• Ech, popapieżyć 
Ojciec Święty do odwiedzającego Go polskiego 
księdza: 
- Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapie-
żyć. 

• Papież nie da sobą kręcić 
Podczas drugiej pielgrzymki do Ojczyzny w 1983 
roku tłumy krakowian gromadziły się przed domem 
arcybiskupów, który był rezydencją Ojca Świętego. 
Ludzie ani myśleli rozstać się ze stojącym w oknie 
papieżem i bez końca przedłużali dialog z nim. 
Wreszcie Ojciec Święty powiedział: "Cztery lata 
temu kręciliście mną, jak chcieli, a teraz już jestem 
starym papieżem i nie dam sobą kręcić". 
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• Ten to ma dech 
W czasie tej samej pielgrzymki, 22 czerwca 1983 
roku, na krakowskich błoniach odbyła się beatyfi-
kacja dwóch powstańców styczniowych - brata Al-
berta Chmielowskiego i ojca Rafała Kalinowskiego. 
W trakcie ceremonii buchnął nagle z kadzielnicy 
wielki płomień, z którym nie mogli sobie poradzić 

ani ministranci, ani księża koncelebranci. Wreszcie 
ówczesny ceremoniarz papieski ks. John Magee, Ir-
landczyk, dmuchnął tak skutecznie, że płomień 
zgasł i z kadzielnicy począł unosić się upragniony 
dymek. Wydarzenie nie uszło uwagi Ojca Świętego, 
który, sięgając po kadzidło, powiedział z uznaniem 
o swoim ceremoniarzu: "Ten to ma dech!". 

 

MASZ DWOJE RODZEŃSTWA LUB WIĘCEJ? 
KONIECZNIE POKAŻ RODZICOM TEN ARTYKUŁ! 

 

Od 2 lipca 2012 r. rodziny wielodzietne oraz 
rodziny zastępcze z terenu powiatu tarnow-
skiego wychowujące troje i więcej dzieci mo-
gą ubiegać się o wydanie „Karty Dużej Rodzi-
ny 3+ /Rodziny Zastępczej” uprawniającej do 
korzystania z ulg i zwolnień w dostępie do 
kultury, rekreacji i sportu oraz innych dóbr i 
usług na preferencyjnych warunkach. 

 

Szczegóły postępowania w powyższym zakre-
sie określa „Regulamin wydawania i korzysta-
nia z Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastęp-
czej”, natomiast oferta dostępnych ulg i zwol-
nień oraz podmiotów je oferujących została 
zawarta w „Katalogu dostępnych ulg i zwol-
nień”. 

Wszelkich niezbędnych informacji dot. „Karty 
Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej” udzie-

la Zespół ds. Zdrowia i Polityki Społecznej 
Starostwa Powiatowego w Tarnowie, ul. Na-
rutowicza 38 – tel. (14) 688 33 58 – od ponie-
działku do piątku w godzinach od 730 do 1530. 

Katalog dostępnych ulg i zwolnień w ramach 
Karty Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej 

Karta Dużej Rodziny 3+ /Rodziny Zastępczej 
uprawnia do ulg i zwolnień w następujących 
instytucjach /podmiotach: 
 
1. Tarnowski Teatr im. Ludwika Solskiego w 
Tarnowie, ul. A. Mickiewicza 4. 
a. Bilet rodzinny – 15 zł od osoby na spektakle 
familijne. Minimum 3 osoby w tym przynajm-
niej 1 dziecko (tj. po zniżce 25-50 %). 
b. Rodzina w teatrze – 15 zł od osoby na spek-
takle komediowe i dramatyczne. 
Minimum 4 osoby (tj. po zniżce 25-50 %). 
c. Gadżety Tarnowskiego Teatru dla dzieci za 
okazaniem „Karty Dużej Rodziny 3+/Rodziny 
Zastępczej”. 
 
2. Centrum Paderewskiego Tarnów – Kąśna 
Dolna (Tarnów, ul. Rynek 9, Kąśna Dolna 17). 
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Bezpłatny wstęp do muzeum oraz na koncerty 
organizowane przez Centrum Paderewskiego 
Tarnów – Kąśna Dolna. 
 
3. Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Rynek 20. 
Bezpłatne wejście do wszystkich oddziałów 
Muzeum Okręgowego w Tarnowie (Gmach 
Główny, Ratusz – Rynek 1, Muzeum Etnogra-
ficzne – ul. Krakowska 10) w każdą niedzielę – 
„Dzień Familijny”. 
 
4. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowaw-
czy w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 
95 a-d. 
50 % zniżki w opłacie za terapeutyczną jazdę 
konną w poniedziałki od 15:30. 
 
5. Stowarzyszenie na rzecz pomocy dzieciom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom „Promete-
usz” w Zbylitowskiej Górze, ul. Zbylitowskich 
95 a-d. 
50 % zniżki w opłacie za terapeutyczną jazdę 
konną we wtorki od 15:30. 
 
6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Tu-
chowie, ul. Jana Pawła II 6. 
Zniżka w wysokości 50% ceny na korzystanie z 
sauny. 
 
7. Centrum Kultury i Promocji Gminy Ciężko-
wice, ul. Rynek 1. 
50 % zniżki przy zakupie biletu do Muzeum 
Przyrodniczego im. Krystyny i Włodzimierza 
Tomków w Ciężkowicach. 
  

8. Firma Handlowo Usługowa Beata Godniak, 
Czermna – do końca 2014. 
Upust przy zakupach artykułów spożywczych 
(z wyłączeniem piwa, papierosów i kawy) i 
środków czystości: 

• przy zakupach od 20 do 50 zł – 1% 

• przy zakupach powyżej 100 zł – 2% 
 
9. Handel Hurtowy i Detaliczny Artykułami 
Przemysłowymi Ryszard Janik, Łużna 690 
– do końca 2014. 
Rabat przy zakupie sprzętu gospodarstwa 
domowego w sklepie zlokalizowanym 
w Szerzynach oraz dogodny system sprzedaży 
ratalnej. 
 

[ pozostałe usługi dostępne na stronie staro-
stwa powiatowego w Tarnowie 

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualn
osci/1371-powiat-tarnowski-wspiera-rodziny-

wielodzietne] 

 

 

Redakcja 

http://www.powiat.okay.pl/index.php/aktualn
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