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Konkurs wiedzy o Janie Pawle II i jubileusz 60 - lecia szkoły. 

1. Cele i założenie konkursu  

Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży szkolnej naszej szkoły, celem konkursu jest: 

- poznawanie życiorysu, najważniejszych wydarzeń z pontyfikatu Jana Pawła II oraz zaznajomienie   

  się z najdawniejszą historia naszej szkoły, 

- uczczenie pamięci Jana Pawła II w 10 rocznicę nadania naszej szkole jego imienia, 

- zapoznanie uczniów z imionami i nazwiskami wcześniejszych dyrektorów naszej placówki 

 ( zarówno z ich nazwiskami jak i zdjęciami ), 

- kształcenie szacunku do Patrona placówki i do niej samej, 

- rozwijanie umiejętności partnerskiej rywalizacji, 

- rozwijanie czytelnictwa wśród młodzieży szkolnej, 

- integracja uczniów uczęszczających do naszego gimnazjum. 

2. Metody: oparte na słowie, obserwacji, i na działaniu. 

3. Formy : indywidualna, grupowa i zbiorowa. 

4. Środki i pomoce dydaktyczne: płyta CD z piosenkami o Janie Pawle II, test, krzyżówka, puzzle 

obrazkowe, quiz, gazetki szkolne wykonane przez uczniów, fotografia uczniowska, wiersze, krótki życiorys 

Jana Pawła II, dyplomy, cukierki jako punkty przyznawane klasom, nagrody w formie dodatkowych 

punktów z zachowania. 
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Przebieg konkursu 

I etap – pomoce dydaktyczne i zadania konkursowe 

1. Zapoznanie uczniów z życiorysem i przebiegiem pontyfikatu Jana Pawła II oraz historią naszej 

szkoły – klasy otrzymają wydrukowane informacje. 

2. Uczniowie zostaną poinformowani o możliwości przeczytania literatury o naszym patronie, które 

znajdują się w szkolnej bibliotece i salce papieskiej (sala 202). 

3. Konkurs zostanie przeprowadzony 26 października 2016 r. dla każdej grupy wiekowej osobno. 

4. Do dnia 24.10.2016r. każda klasa ma przygotowane w klasie 2 gazetki na temat: "szkoła dawniej i 

dziś" oraz "Jan Paweł II nasz patron". 

5. Do 24.10.2016r. każda klasa przygotowuje plakat pod hasłem "Jan Paweł II i jego nauka". 

6. "Dwójka w obiektywie". Każda klasa przygotowuje ciekawe zdjęcie o szkole. Może to być zdjęcie 

budynku, zajęć, uczniów. Zdjęcia każda klasa przyniesie ze sobą 26.10.2016r. do sali gimnastycznej, 

gdzie odbędzie się konkurs wiedzowy. 

7. "Dwójka w literaturze". Każda klasa przygotowuje wiersz o szkole, który zostanie zaprezentowany 

26.10.2016 r. Reprezentanci klasy będą mieli za zadanie odczytać przygotowany przez klasę wiersz. 

8. Na korytarzach szkolnych od 18.10.2016r. pojawią się informacje dotyczące historii naszej szkoły 

oraz tekst z życiorysem Jana Pawła II. Każda klasa otrzyma także informator, który należy 

przeczytać i zapoznać się z najważniejszymi informacjami. Konkurs wiedzowy oparty będzie o treści 

zawarte w informatorze. 

Plakaty należy przynieść do pań Marioli Czuby – Nagórskiej, Lucyny Dąbrowskiej 

lub Aleksandy Rozum. 

W dniu 24.10. komisja oceni gazetki klasowe. 

 

II etap – 26 października sala gimnastyczna 

1. Przywitanie przybyłych gości i uczniów zgromadzonych w sali gimnastycznej, przedstawienie 

członków jury i drużyn, wytłumaczenie zasad konkursu. 

2. Przedstawiciele poszczególnych klas zasiadają przy stołach konkursowych i będą reprezentować 

daną klasę, natomiast pozostali uczniowie będą czynnymi obserwatorami zmagań konkursowych. 

3. Reprezentanci klas kolejno wykonują zadania konkursowe i za zdobyte punkty otrzymują 

odpowiednią ilość cukierków. 

4. Podsumowanie punktacji, wręczenie dyplomów i nagród. 
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Załączniki do konkursu. 

 

Załącznik 1 

Pytania konkursowe dotyczące naszej szkoły. 

  

1. Wymień po kolei imiona i nazwiska wszystkich dyrektorek szkoły. (Marta Zwinczak, Regina 

Kobierska, Eleonora Marczak, Joanna Zabłocka) 

2. Do każdego zdjęcia dyrektora przyporządkuj nazwisko. 

3. Podać dokładną datę otwarcia Szkoły Podstawowej nr 2 (23 października 1956) 

4. Z jakim państwem po raz pierwszy SP2 nawiązała współpracę międzynarodową polegającą na 

wymianie prac dzieci i przygotowaniu wystaw w swoich placówkach? 1957 - Japonia 

5. Kiedy i z kim miała miejsce pierwsza wymiana młodzieży: (Czechosłowacja, 1976/77) 

A. z Rosją 1969/70 

B. z Czechosłowacją 1976/77 

C. z Węgrami 1972/73 

1. Jak nazywało się przedstawienie obejrzane przez 2000 osób, a przygotowane przez panią Marię 

Grzybowską (Placówka) 

2. Pierwszy rocznik gimnazjum rozpoczął naukę: (1.09.1999) 

A. w 1999 

B. w 1998 

C. w 2000 

8. W którym roku szkoła otrzymała imię Jana Pawła II: (2005) 

A. w 2007 

B. w 2006 

C. w 2005 

9. Co to były "Spotkania z kulturą"? (W trakcie trwania imprezy eksponowano wszystko co najlepsze w 

kulturalnej Dwójce. Wyjścia do opery, finały konkursów recytatorskich, wystawy plastyczne, 

występy klasowe, kino, teatr) 

10. Wymień kilka konkursów i imprez środowiskowych organizowanych na terenie szkoły. (Konkurs 

Bożonarodzeniowy Nieść Radość wszystkim wokół; festyn środowiskowy; Cztery Pory Roku; 

Festiwal Piosenki Obcojęzycznej; Łap za pióro; Wieczór kabaretowy; taniec; wyjec;) 

11. Podaj imię i nazwisko obecnej pani dyrektor oraz od kiedy pełni funkcję dyrektora. (1.09.1998.) 

12. Jak nazywał się prezydent RP, którego młodzież naszej szkoły oprowadzała po Nikiszowcu? 

(Aleksander Kwaśniewski) 
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Załącznik 2. 

Pytania konkursowe dotyczące wiedzy o Janie Pawle I. 

 

l.p. Treść pytania Odpowiedź 
1 Ile pielgrzymek do Polski odbył Ojciec Święty? 8 

2 Co to jest beatyfikacja? Uznanie za błogosławionego 

3 Kiedy i gdzie odbyła się beatyfikacja Jana Pawła II? Rzym, 1.05.2011 

4 Co to jest kanonizacja? Ogłoszenie świętym 

5 Kiedy i gdzie miała  miejsce kanonizacja Jana Pawła II? Rzym, 27.04.2014 

6 
Który z podanych papieży kanonizował siostrę Faustynę 
Kowalską? Jan Paweł II, Benedykt XVI, Jan XXII? 

Jan Paweł II 

7 Ile ogólnie pielgrzymek odbył Jan Paweł II? 104 

8 
Jakich dwóch krajów nie odwiedził Karol Wojtyła jako 

papież Jan Paweł II? 
Rosja i Chiny 

9 
Jakie były ostatnie słowa papieża Jana Pawła II przed 

śmiercią? 
Pozwólcie mi iść do domu Ojca 

10 Kto pełnił rolę osobistego sekretarza Jana Pawła II? Stanisław Dziwisz 

11 Na jakim polskim uniwersytecie wykładał Karol Wojtyła? Katolicki Uniwersytet Lubelski KUL 

12 
Jak nazywał się napisany przez Karola Wojtyłę elementarz? 

Dokończ nazwę: Elementarz …? 
Elementarz etyczny 

13 Ile rodzeństwa miała Karol Wojtyła? 2 

14 Kim z zawodu był ojciec Karola Wojtyły? Żołnierzem 

15 Jak brzmi drugie imię Karola Wojtyły? Józef 

16 
Gdzie i kiedy miała miejsce msza prymicyjna Karola 

Wojtyły? 
2.11.1946 w Katedrze na Wawelu 

17 Co wg. Papieża oznacza określenie „człowiek sumienia”? 
Że trzeba się kierować sumieniem  

w każdej dziedzinie życia 

18 Jakie słowa najczęściej wypowiadał papież do młodych? Nie lękajcie się 
19 Ile języków znał Jan Paweł II? 9 

20 
W którym roku odwiedził Jan Paweł II Polskę po raz 

pierwszy? 
1979 

21 
Jaki kraj nazywał Jan Paweł II „Najstarszą córką 
Kościoła”? 

Francję 

22 
Jak nazywał się pojazd, którego papież używał w trakcie 

swoich podróży apostolskich? 
Papamobile 

23 Co oznacza papieskie zawołanie: „Totus Tuus”? Cały Twój 

24 Jak nazywa się letnia rezydencja papieży? Castel Gandolfo 

25 Jaki był ulubiony zimowy sport Karola Wojtyły? Narty 

26 

Jak nazywała młodzież Karola Wojtyłę podczas wspólnych 

wypadów w góry lub spływów kajakowych? 

 

wujku 

 

27 
Do jakiego sanktuarium jako młodzieniec pielgrzymował 

Karol ze swoim ojcem? 
Kalwarii Zebrzydowskiej 

28 Podaj dokładną datę i miejsce zamachu na Jana Pawła II? 13.05.1981, plac św. Piotra 

29 
Jaki zestaw tajemnic dodał papież Jan Paweł II do różańca 

świętego? 
Tajemnice światła 

30 Kogo zastąpił na Stolicy Piotrowej Karol Wojtyła? Jana Pawła I 

31 Co papież uważał za „dwa skrzydła unoszące człowieka do Rozum i wiarę 
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poznania prawdy”? 

32 Ile encyklik wydał Jan Paweł II? 14 

33 Jaki kolor sutanny nosi papież? Biały 

34 Jak nazywa się rodzinne miasto Karola Wojtyły? Wadowice 

35 Ulubionym ciastkiem papieża były? Kremówki 

36 Przyjaciele zwracali się do Karola używając zdrobnienia Lolek 

37 Kto rozpoczął proces beatyfikacyjny Jana Pawła II? Kard. Józef Ratzinger 

38 
Czy Karol Wojtyła uczestniczył w Soborze Watykańskim 

II? 
Tak 

39 Kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża? 16.10.1978 

40 
Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II ze względu na swe 

podróże? 
Papież – pielgrzym 

41 
Czy jako papież Karol Wojtyła odwiedzał świątynie innych 

wyznań? 
Tak 

42 Który rok nosił nazwę „Jubileuszowego”? 2000 

43 Na jaką chorobę cierpiał papież? Parkinsona 

44 W jakim szpitalu zmarł papież Jan Paweł II? W żadnym, zmarł w domu 

45 Co oznacza zawołanie: „Santo subito”? Święty natychmiast 

46 Jaki przydomek zyskał Jan Paweł II po swojej śmierci Wielki 

47 
Jak nazywają się międzynarodowe spotkania młodzieży, 

które zainicjował Jan Paweł II? 
Światowe Dni Młodzieży 

48 Czy Światowe Dni Młodzieży odbyły się kiedyś w Polsce? 
Tak, 1991r w Częstochowie  

i  2016 r w Krakowie 

49 
Papież wiele uwagi poświęcał ruchowi na rzecz jedności 

chrześcijan. Jak nazywa się ten ruch? 
Ruch ekumeniczny 

50 
Papież miał pewien zwyczaj zaraz po wyjściu na płytę 
lotniska kraju, do którego przybywał. Jaki to zwyczaj? 

Całował ziemię 

51 

Wśród wielu form wydawniczych w jakich papież brał 

udział było wydawnictwo muzyczne. Jak nazywała się 
wydana przez papieża płyta? 

„Abba Pater” lub „Wśród nocnej ciszy…” 

52 
Wymień przynajmniej dwa tytuły książek, o papieżu, które 

znajdują się w szkolnej bibliotece 
„Rodzina szkół J. Pawła”, „Autobiografia”. 

53 Z jakim tygodnikiem współpracował Karol Wojtyła Tygodnikiem Powszechnym 

54 Kiedy i gdzie urodził się Karol Wojtyła? 18.05.1920, Wadowice 

55 Jaki stopień wojskowy miał ojciec Karola? Porucznik 

56 
Na jakim uniwersytecie studiował polonistykę Karol 

Wojtyła? 
Na Uniwersytecie Jagiellońskim 

57 Z jakiego drewna wykonano trumnę Jana Pawła II? Cyprys i orzech 

58 
Kiedy Karol Wojtyła w stąpił do tajnego Metropolitalnego 

Seminarium Duchownego w Krakowie? 
W 1942 roku 

59 
Która chorzowska szkoła oprócz naszego gimnazjum nosi 

imię Jana Pawła II? 
Szkoła Podstawowa nr 17 

60 Gdzie początkowo znajdował się grób Jana Pawła II? 
w krypcie w podziemiach Bazyliki 

Świętego Piotra 

61 Czym jest konklawe? 
Zwołaniem kardynałów, by wybrać 
nowego papieża 

63 Jak długo trwał pontyfikat Jana Pawła II? 26 lat i 6 miesięcy 

64 
Jak się nazywał arcybiskup, który udzielił święceń 
kapłańskich Karolowi Wojtyle 

kardynał Adam  Stefan Sapieha 
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Załącznik 3. 

Krzyżówka. 

 

1.              

2.              

3.              

4.              

5.              

6.              

7.              

 

1. Kierunek  studiów, które Karol Wojtyła rozpoczął po zdaniu matury. 

2. Nazwisko osobistego sekretarza Jana Pawła II. 

3. Zdrobniałe imię, którym nazywali Karola Wojtyłę rodzice i znajomi. 

4. Zawód ojca Karola Wojtyły. 

5. Państwo, w którym mieszkał papież. 

6. Ulubione ciastko Karola Wojtyły. 

7. Nazwisko arcybiskupa, który udzielił święceń kapłańskich Karolowi Wojtyle. 

 

Hasło : ………………………………… 
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Załącznik 4 

 

Tekst do uzupełnienia. 

 

Karol Wojtyła urodził się w ................................................................... 

Gdy miał 9 lat umarła Jego ukochana mama, a później brat. 

Mały Karol regularnie grał w ………….. ………………. oraz jeździł na ………………… . 

Karol Wojtyła uczęszczał do Państwowego Gimnazjum ………………… im. …………. ………………..  

w ……………….. .  Podczas nauki zainteresował się ……………… 

Studia rozpoczął na Wydziale ……………….. Uniwersytetu Jagiellońskiego w ………………. . 

Po święceniach kapłańskich pojechał do Niegowici, aby tam pracować jako wikary. Karol Wojtyła umiał 

zauważyć ludzi potrzebujących i szybko spieszył im z pomocą. Za taką postawę ludzie szanowali Go.  

Miał wielkie serce i ogromne poczucie humoru. Ponad wszystko kochał Pana Boga. 

Został biskupem, a następnie kardynałem. Troszczył się o Kościół. 

Widząc taką postawę kardynałowie wybrali kardynała Karola Wojtyłę na papieża  

16 ......................................... 1978r. 

Przybrał imię ......................................................... i zamieszkał w............................................ . 

Aby dotrzeć ze Słowem Bożym do jak największej liczby ludzi, aby nauczyć wszystkich miłości Pana Boga, 

bardzo dużo podróżował.  

Spotykał się z przedstawicielami różnych państw, grup, społeczności. 13 maja 1981r. na placu św. Piotra  

w .................................. zamachowiec Ali Agca postrzelił Ojca Świętego. Papież mu przebaczył.  

Zmarł 2 .................................. 2005 r. o godz. ..................... w Watykanie.  
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Załącznik 5 

Układanka. 

W miejsce cyfr wstaw odpowiednie literki. 

IV,XI, XIX,          IV, VI, XIX, IX, XXVI, XVII, 

XXV,         XXI, XIV, XXIV, VI, III, XIV, XVI, VII, V, I, XIV, XVI 

1 3 4 5 6 7 9 11 

Z S B D O R A Ó 

14 16 17 19 21 24 25 26 

I E Y G M Ł W T 

 

Wpisz hasło: 

………………………………………………………………………………………………… 
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Załącznik 6 

Połącz w pary. 

18 V 1920   wybór na papieża 

IV 1929   ukończenie szkoły średniej 

1938    obchody roku jubileuszowego 

1942    ostatnia pielgrzymka do Polski 

1 XI 1946   śmierć Papieża 

VII 1958   pierwsza podróż do Polski 

XII 1963   zamach na Papieża 

V 1967   mianowanie na arcybiskupa 

16 X 1978  święcenia kapłańskie  

VI 1979   data urodzin Karola Wojtyły 

13 V 1981   śmierć matki Emilii 

2000                           mianowanie kardynałem 

VII 2002   Karol Wojtyła wstępuje do seminarium 

2 IV 2005   wybór na biskupa 
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Życiorys Jana Pawła II 

Jan Paweł II (łac. Ioannes Paulus II) -wł. Karol Józef Wojtyła. 

Urodzony 18 maja 1920 w Wadowicach. 

Syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. 

Karol Wojtyła ochrzczony został dnia 20 czerwca 1920. 

Jako chłopiec był utalentowany i wysportowany. Regularnie grał w piłkę nożną oraz jeździł na nartach. 

Bardzo lubił chodzić na  wycieczki krajoznawcze, a także spacery po okolicy swoich Wadowic. 

Matka Karola Wojtyły zmarła 13 kwietnia 1929 roku, mając zaledwie  45 lat. Trzy lata później, w 1932 r., 

zmarł na szkarlatynę w wieku 26 lat brat Edmund. 

We wrześniu 1930 roku Karol Wojtyła rozpoczął naukę w 8-letnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. 

Marcina Wadowity w Wadowicach. 

Zachęcony przez ks. Kazimierza Figlewicza K.W. przystąpił do kółka ministranckiego i wkrótce stał się 

jego prezesem. 

Podczas nauki w gimnazjum Karol zainteresował się teatrem. 14 maja 1938 Karol Wojtyła zakończył naukę 

w gimnazjum z oceną celująca na świadectwie maturalnym. 

W roku 1938 Karol Wojtyła rozpoczął studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Dnia 18 lutego 1941 roku po długiej chorobie zmarł jego ojciec. 

Wybuch II wojny światowej przyczynił się do przerwania studiów Karola Wojtyły. 

Jesienią roku 1941 Karol wraz z przyjaciółmi założył Teatr Rapsodyczny, swoje pierwsze przedstawienie 

wystawił 1 listopada 1941 r. 

W roku 1942, postanowił  studiować teologię i wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium 

Duchownego w Krakowie, gdzie 1 listopada 1946 otrzymał święcenia kapłańskie. W tym samym czasie 

rozpoczął  

w konspiracji studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

W okresie od kwietnia 1945 do sierpnia 1946 roku Karol Wojtyła pracował na uczelni jako asystent  

i prowadził seminaria z historii dogmatu. 

1 listopada 1946 roku kardynał Adam Stefan Sapieha wyświęcił Karola Wojtyłę na księdza. 

15 listopada Karol Wojtyła wraz z klerykiem Stanisławem Starowieyskim poprzez Paryż wyjechał do 

Rzymu, gdzie kontynuował studia na uczelni Instituto Internazionale Angelicum. 

W roku 1958 Karol Wojtyła został mianowany biskupem tytularnym Ombrii, a także biskupem 

pomocniczym Krakowa. 

W okresie biskupstwa Karol Wojtyła aktywnie uczestniczył w obradach Soboru Watykańskiego II. 

30 grudnia 1963, półtora roku po śmierci swego poprzednika, arcybiskupa Eugeniusza Baziaka, Karol 

Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. 
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Na zwołanym po śmierci Jana Pawła I drugim konklawe w roku 1978 Wojtyła został wybrany na papieża  

i przybrał imię Jana Pawła II.  

Wynik wyboru ogłoszono 16 października o 16:16. Od 16 października 1978 do 2 kwietnia 2005 pełnił 

posługę jako papież. 

Jan Paweł II Był papieżem przez 26 i pół roku (9666 dni), beatyfikował i kanonizował o wiele więcej osób 

niż jakikolwiek poprzedni papież. Według danych na październik 2004 r. ogłosił on błogosławionymi  

w sumie 1340 osób, ponadto powołał więcej kardynałów, niż którykolwiek z jego poprzedników. 

W 1989 roku Jan Paweł II otrzymał nagrodę Wiktora przyznawaną przez Akademię Telewizyjną (Wiktory 

1989). 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, 

który nie był Włochem. Osobistym sekretarzem Jana Pawła II przez cały pontyfikat był arcybiskup  

Stanisław Dziwisz. 

W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie o godzinie 17:19,  

Jan Paweł II został postrzelony w brzuch i w rękę przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. 

Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki Bożej. Wyraził to słowami: Jedna 

ręka strzelała, a inna kierowała kulę. 

Do pełni zdrowia jednak nigdy nie wrócił – jednak wybaczył człowiekowi, który go zaranił. 

Zamach miał miejsce 13 maja, podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fátimie  

w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Papież nigdy nie ukrywał swoich 

niedomagań przed wiernymi, ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu. 

Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, 

odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty.  

W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież. 

Podróże apostolskie do Polski: 

I pielgrzymka (2 -10 czerwca 1979) 

II pielgrzymka (16 -23 czerwca 1983) 

III pielgrzymka (8 -14 czerwca 1987) 

IV pielgrzymka (1 - 9 czerwca, 13 - 20 sierpnia 1991) 

V pielgrzymka (22 maja 1995) 

VI pielgrzymka (31 maja -10 czerwca 1997) 

VII pielgrzymka (5 - 17 czerwca 1999) 

VIII pielgrzymka (16 - 19 sierpnia 2002) 

 

Jan Paweł II chętnie spotykał się z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo uwagi. 

Papież widział w młodych przyszłość narodów, dlatego też starał się z całych sił aby jego nauki docierały do 

jak najszerszej rzeszy młodzieży. 
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Jan Paweł II od początku lat 90 cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona, jednak pełnił swoja posługę aż 

do śmierci. 

W czwartek 31 marca tuż po godzinie 11, gdy Jan Paweł II udał się do swej prywatnej kaplicy i tam 

nastąpiło pogorszenie jego stanu zdrowia. Był to początek jego NOWEJ DROGI. 

2 kwietnia, w dniu śmierci, o godzinie 7.30 rano, papież zaczął tracić przytomność, a późnym  

porankiem przyjął jeszcze watykańskiego sekretarza stanu kardynała Angelo Sodano. Około godziny 15.30  

słabym głosem papież powiedział: "Pozwólcie mi iść do domu Ojca". O godzinie 19 wszedł w stan 

śpiączki, a monitor wykazał postępujący zanik funkcji życiowych. Osobisty papieski lekarz Renato 

Buzzonetti stwierdził śmierć Jana Pawła II o godzinie 21.37. Zmarł 2 kwietnia 2005 r. po zakończeniu 

Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666 dniu 

swojego pontyfikatu. W ciągu 5 ostatnich dwóch dni życia nieustannie towarzyszyli mu wierni z całego 

świata, śledząc na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu. 7 kwietnia 2005 opublikowany został 

testament  

Jana Pawła II. 

Pogrzeb Jana Pawła II odbył się w piątek 8 kwietnia 2005 r. Trumnę z prostych desek  

z drewna cyprysowego (symbolu nieśmiertelności) na placu św. Piotra. 

 

 

 

          Mariola Czuba-Nagórska 

 


