
Poćwicz umysł  

Wykreślanka 
 

Elżbieta Sypniewicz 

 

Okiem młodego odkrywcy 

Czy wiesz, że… 
 

 W Polsce są 622 ulice imienia Jana Pawła II. 

 Rodzina szkół imienia Jana Pawła II liczy około 1200 pla-

cówek. 

 W całym kraju istnieje 530 pomników uwieczniających 

Karola Wojtyłę. 

Laura Bryjak, Ola Botuszan, Ania Jóźwiak  

Zespół redakcyjny: 

 

Aleksandra Botuszan (VIc), Laura Bryjak (IVb), 

Bartłomiej Dąbrowski (VIa), Ania Jóźwiak (IVb),   

Kinga Kazimierska (VIa), Wiktoria Kondracka, (IVb),   

Elżbieta Sypniewicz (VIa), Aleksandra Wasylów  (VIa). 

 

Opiekunki: Justyna Drygalska, Ewa Dąbrowska.

 
 



Kwiecień 2011/maj 2011 

 

 

 

 

Dwumiesięcznik Szkoły Podstawowej nr 1 

w Sobótce 
 

 

 

 

 
 

 

Niniejszy numer poświęcony jest w całości tematyce Jana Pawła II.  

Jako redakcja szkolnego pisemka,  

pragnęliśmy w ten sposób nawiązać do ważnego wydarzenia,  

jakim była uroczystość beatyfikacji Karola Wojtyły, 

 w Rzymie, 1 maja 2011r. 

Życzymy naszym Czytelnikom, aby papieskie przesłania,  

poprzez moc swego autorytetu - stały się codziennym drogowskazem 

na ścieżkach szkolnych i na wszystkich  życiowych drogach… 
 

Redakcja 

 

W numerze: 

  

Jan Paweł II  

we Wrocławiu 

 Znane polskie  

Sanktuaria Maryjne 

związane  

z Janem Pawłem II 

 Najlepsze prace 

literackie w konkursie 

„Święty Ojciec Święty 

 

Wybrane listy dzieci 

„do nieba” 

 Przepis na  

kremówkę papieską 

 



Ale to już było… 

Ekumeniczne kichnięcie Papieża we Wrocławiu 
 

Karol Wojtyła wielokrotnie w czasie swojej posługi jako biskup, 

kardynał i Ojciec Święty gościł na Dolnym Śląsku, a w tym również we 

Wrocławiu.  

Zanim został papieżem, wiele 

razy bywał we wrocławskiej katedrze 

i Seminarium Duchownym. Pierwszy 

raz, jako Jan Paweł II, odwiedził 

Wrocław w czasie II Pielgrzymki do 

Polski, 21 czerwca w roku 1983. 

Odprawił wówczas mszę świętą na Partynicach. Zgromadziła ona wielu 

wiernych. W spotkaniu tym udział wzięli pielgrzymi naszej parafii, którzy 

podążali z Sobótki całą noc pieszo, modląc się i śpiewając po drodze. Na 

zakończenie liturgii, papież dokonał koronacji figurki MB Iglicznej z ko-

ścioła w Międzygórzu, położonym na zboczu góry Iglicznej w Masywie 

Śnieżnika.  

W tym dniu, 21 czerwca 1983r., Ojciec Święty odwiedził także ka-

tedrę p.w. Św. Jana Chrzciciela, w której wygłosił homilię skierowaną do 

zgromadzonych w niej księży, zakonników 

i zakonnic Archidiecezji Wrocławskiej oraz 

modlił się przy grobie przyjaciela, śp.  Kar-

dynała Bolesława Kominka.  

W 1997 roku, Papież przybył do 

Wrocławia w wyjątkowych okoliczno-

ściach: na uroczyste zakończenie Między-

narodowego Kongresu Eucharystycznego, 

który odbył się pod hasłem „Statio Orbis” (Objawienie świata). Odprawił 

wówczas pamiętna mszę świętą w samym centrum miasta, na placu przed 

hotelem „Wrocław”, przy ulicy Powstańców Śląskich. Pielgrzymów z So-

bótki i okolic wiozły na to spotkanie specjalne pociągi. 

Z pobytem tym, Ojca Świętego we Wrocławiu, wiąże się pewna 

anegdota.  Słynne bowiem było kichnięcie Papieża podczas modlitwy eku-

menicznej, odbywającej się w ramach Kongresu, w Hali Stulecia, które 

natychmiast tak skomentował: „Okazuje się, że i kichnięcie może mieć sens 

ekumeniczny. Może służyć sprawie pojednania”.  

     Oprac. Bartłomiej Dąbrowski 



Okiem młodego odkrywcy 

Sanktuaria związane z Janem Pawłem II 

Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach – Zakopane  

     Świątynia będaca arcydziełem sztuki sny-

cerskiej w drewnie, powstała jako votum 

wdzięczności górali za ocalenie Ojca Święte-

go po zamachu w 1981r. W intencji wyzdro-

wienia, trwała tam wówczas nieustająca mo-

dlitwa różańcowa w kaplicy, w której umiesz-

czona była figura MB Fatimskiej. Jan Paweł 

II odwiedził  i poświęcił Krzeptówki dokładnie w roku 1997. Przyjechał 

w odwiedziny do kościoła należącego do zakopiańskiej parafii. Przybył tam 

na liturgiczne wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Pan-

ny. 

 

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej –  Licheń  

Jan Paweł II udał się na pielgrzymkę do 

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

w  roku 1999. Ojciec Święty pobłogosławił 

wtedy powstającą świątynię. Swoją archi-

tekturą ma ona nawiązywać do dwóch 

miejsc związanych z Papieżem: wieża przy-

pomina tę, która znajduje się w klasztorze 

jasnogórskim, a główna nawa kościoła, 

w kształcie kopuły – bazylikę Św. Piotra w Rzymie. 

 

Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Łagiewniki– Kraków  

 

Klasztor na łagiewnickim wzgórzu w Krakowie 

dobrze był znany Karolowi Wojtyle. Już w czasie 

okupacji,  idąc do pracy w Solvayu codziennie go 

mijał i wstępował do zakonnej kaplicy. 

 Jan Paweł II odwiedził Łagiewniki 

w 1997 oraz w 2002 roku. Papież zapalił wów-

czas, stojąc pod obrazem Pana Jezusa Miłosier-

nego w Bazylice Bożego Miłosierdzia ogień, któ-

ry do dziś płonie. Jest on przekazywany wiernym 

w czasie Wieczorów Jana Pawła II.  



 

Matka Boska Częstochowska  
 Jan Paweł II przez cały świat został okrzyknięty 

Papieżem Czarnej Madonny, Papieżem Jasno-

górskiej Maryi. Powołanie kard. Karola Wojtyły 

na Stolicę Piotrową i jego kolejne akty zawierze-

nia Matce Bożej, dokonywane w różnych sank-

tuariach świata, były od początku coraz wyraź-

niejszym potwierdzeniem, że pontyfikat Papieża 

z Polski będzie pontyfikatem maryjnym. Wielu 

mówiło, że Jasnogórska Maryja jest Madonną 

Papieża (Madonna del Papa), co sam potwierdzał wielokrotnie w posłudze Piotra.  

Do Jasnogórskiego Domu Matki i Królowej przybywał sześciokrotnie jako 

pielgrzym i za każdym razem wypowiadał nowy akt zawierzenia Maryi. Obdaro-

wywał nas obficie zachętami do zawierzenia Maryi przy różnych okazjach, 

zwłaszcza podczas pielgrzymek do Ojczyzny, czy też w czasie spotkań z piel-

grzymami w Rzymie.  

Ojciec Święty podarował MB Jasnogórskiej  wiele wotów, wśród nich 

najbardziej znana jest Złota róża oraz splamiona krwią podczas zamachu stułą 

papieska. 

 Sanktuarium Pasyjno – Maryjne,  Kalwaria Zebrzydowska   
Ojciec Święty już jako dziecko pielgrzy-

mował do Kalwarii. Bardzo dużo pisał i wypowia-

dał się na temat tego sanktuarium -  jako arcybi-

skup metropolita krakowski oraz następca św. 

Piotra. 

To tutaj, gdy miał 9 lat, w dniu pogrzebu 

matki, Jego tato przyprowadził synów przed obli-

cze MB Anielskiej, wypowiadając do małego Ka-

rola znamienne słowa: „Synu, to jest teraz Twoja Matka”.  

Wielokrotnie wracał w to miejsce, omodlając na klasztornych „dróżkach” 

wiele ważnych decyzji i przemyśleń. Do końca swego życia, ze czcią i ze wzru-

szeniem wracał wspomnieniami do Kalwarii.  

19 sierpnia 2002 roku w trzecim dniu swojej ostatniej 

pielgrzymki do Ojczyzny, Ojciec Święty nawiedził kalwaryjskie 

sanktuarium. Uczynił to dla uczczenia 400-lecia fundacji tego 

wyjątkowego miejsca modlitwy, z którym, jak sam wyznał, był 

związany od najmłodszych lat. Sprawując ostatnią Mszę św. na 

polskiej ziemi, podczas homilii Kalwaryjski Pielgrzym wypo-

wiedział słowa Modlitwy zawierzenia, która przez wielu została 

okrzyknięta najpiękniejszą modlitwą pontyfikatu. 

Oprac. Wiktoria Kondracka 



Kulinarny kącik dla chłopców, czyli… każdy kęs ma swój sens 

Jak zrobić kremówki papieskie? 
„A po maturze chodziliśmy na kremówki…” – to zdanie, wypowiedziane 

przez papieża Jana Pawła II podczas wizyty w rodzinnych Wadowicach w czerw-

cu 1999 roku, rozpoczęło prawdziwy szał na ulubione ciastko z młodości Karola 

Wojtyły. Tak narodziła się legenda papieskiej 

kremówki. 

Od tamtego czasu, z okazji rocznicy 

urodzin Papieża wypiekane są również ogromne 

kremówki papieskie, sięgające rekordowych 

miar kilkuset metrów. Największa, 900-

kilogramowa kremówka upieczona przez po-

znańskich cukierników w 2006 roku pobiła re-

kord Guinessa. 

Kremówka to wąskie plastry dobrze wypieczonego ciasta francuskiego, 

przełożone obficie delikatnym, rozpływającym się w ustach kremem waniliowym, 

posypane z wierzchu cukrem pudrem. 

 

Składniki 

Ciasto:  

2 szklanki mąki  

1 kostka margaryny 

4 łyżki śmietany (gęsta) 

4 dag drożdży

                    Krem: 

2 szklanki mleka  

1 szklanka cukru  

cukier waniliowy  

3 jajka  

¾ kostki masła 

3 łyżki mąki pszennej 

3 łyżki ziemniaczanej

Przygotowanie 
Ciasto:  

Złączyć mąkę z margaryną. Zagnieść z drożdżami i śmietaną. Ciasto podzielić 

na dwie części, każdą z nich delikatnie rozwałkować na krążki. Piec osobno 

w temperaturze 200°C przez ok. 20 minut. 

Krem:  

Utrzeć cukier i cukier waniliowy oraz żółtek. Dodać do nich szklankę mleka 

i wszystko dokładnie wymieszać. Energicznie mieszając, gotować przez około 

4 minut na niewielkim ogniu, aby nie przypalić. Kiedy masa wystygnie, należy 

ją wystudzić i dodać do niej lekko podgrzane, miękkie masło, utrzeć je z całą 

masą.  Przełożyć kremem placki, posypać cukrem pudrem. Przed podaniem 

ciasto należy porządnie schłodzić w lodówce. Kroić na niezbyt duże kwadraty 

 Smacznego, życzy Redakcja 

http://kuchnia-francuska.wieszjak.pl/techniki/206213,Nalesniki-na-sposob-francuski.html


Śmiech po zdrowie 

 

Anegdoty z okresu pontyfikatu Jana Pawła II 
 

I jak tu się zestarzeć 

Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież – jak to miał w zwy-

czaju – wdał się w rozmowę z dziećmi. 

– Wy jesteście młodzi, a ja już jestem stary – powiedział. 

– Nie, nie jesteś stary – gromko zaprotestowały dzieci. 

– Tak, ale jak jestem z wami, to dziecinnieję – replikował Papież. 

Milczenie to trudna sztuka 

W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony przez rozradowane zakonnice stawał się 

już wprost nie do zniesienia, Papież wypalił: „Te siostry, które ślubowały milcze-

nie, hałasują tu najgłośniej”. 

Niech żyje łupież 

Podczas ostatniej pielgrzymki w Elblągu: „Jak tak krzyczycie «Niech żyje pa-

pież», przypomina mi się, gdy ktoś się pomylił i krzyknął: «Niech żyje łupież». Ja 

was do tego nie zachęcam”. 

Nie przeszkadzać? 

Któregoś wieczoru, podczas szpitalnej rekonwalescencji w klinice Gemelli po 

zamachu na Placu świętego Piotra, Jan Paweł II wyszedł ze swojego pokoju na 

opustoszały korytarz. Rozejrzał się i powiedział: „Ładne rzeczy, wszyscy sobie 

poszli, a mnie zostawili!” 

Mów mi wujaszku 

Podczas pierwszej wizyty w USA Papież spotkał się z rodziną prezydenta Jim-

my’ego Cartera. Pięcioletnia wówczas wnuczka prezydenta, mając kłopoty z wy-

głoszeniem powitania, powtarzała w kółko: 

– Jego Świątobliwość, Jego Świątobliwość. 

Papież, chcąc wybawić dziewczynkę z kłopotów, wziął ją w ramiona i powiedział: 

– Mów mi wujaszku. 



Polski język trudny...  

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”. 

Św. Paweł 

Podczas pierwszej pielgrzymki do Niemiec zebranym na mszy tak spodobały się 

cytowane przez Papieża słowa św. Pawła, że przerwali mu i zaczęli bić brawo. 

Kiedy Jan Paweł II znów doszedł do głosu, przerywając przygotowaną mowę, 

stwierdził: „Dziękuję w imieniu świętego Pawła”. 

Jak tam zdrówko? 

Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny, w Olsztynie, dziennikarzowi „Gazety 

Wyborczej” udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II o zdro-

wie. – A jakoś człapię – odpowiedział Papież. 

 Zbesztać na początek... 

W 1999 r. w Licheniu Papież opowiadał, że kiedy wjeżdżał do sanktuarium, 

okrzyki ludzi „Witaj w Licheniu” skojarzyły mu się z „Witaj, ty leniu!”. 

A to pech!  

Podobno po wyborze na Papieża, Jan Paweł II powiedział do księdza Dziwisza... 

„No widzisz Stasiu... i już po nartach.” 

 Ech, popapieżyć... 

Jan Paweł II do odwiedzającego go polskiego księdza: 

– Poczekaj chwilę na mnie, muszę trochę popapieżyć. 

Najlepsze źródło informacji 

Papież na pytanie dziennikarzy jaki jest stan jego zdrowia odpowiedział: „Nie 

wiem, nie czytałem porannych gazet.” 


