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W 100. rocznicę urodzin Karola Wojtyły –

św. Jana Pawła II 

w darze pamięci i wdzięczności dzieci 

ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Wadowicach

Jan Udała kl. I aJan U., kl. I a



Jan K., kl. I a

"Wiecie, jak bardzo 

Jezus kochał dzieci 

i jak lubił przebywać 

z nimi. Wy także 

jesteście Mu bardzo 

drogie".
St. Louis, 26 I 1999 r.



Julia K., kl. II a

"Dziecko jest 

najpiękniejszym darem 

dla rodziny, 

dla narodu. 

Nigdy nie odrzucajmy tego 

daru Boga".
Koszalin, 1997 r.



"Zawsze się raduję, spotykając 

dzieci. Pan Jezus także znajdował 

w tym radość! Pozwólcie dzieciom 

przychodzić do Mnie;

nie przeszkadzajcie im, 

do takich bowiem 

należy Królestwo Niebieskie”

(Mk 10, 14)"
Olsztyn, 1991 r.

Klaudia Zawiła kl. I a

Klaudia Z., kl. I a



Emilka Sikora kl. I a

„Pragnę... wypowiedzieć 

tę radość, jaką dla każdego

z nas stanowią dzieci, wiosna 

życia, zadatek przyszłości każdej 

dzisiejszej ojczyzny."

Nowy Jork, 2 X 1979 r.

Emilia S., kl. I a



Kacper W., kl. II a

"Troszcząc się o każde 

dziecko przychodzące 

na świat i otaczając je czułą 

i rzetelną opieką, 

Kościół wypełnia swoje 

podstawowe posłannictwo".
Watykan, 25 XII 1979 r.



Aleksandra J.,kl. I b

"Miłość, o której mówię oznacza, że musisz kochać Boga w zamian za Jego

miłość, a uczynisz to, kochając każde inne dziecko Boże na tej ziemi".
Castel Gandolfo, 1979 r.



Nikola M., kl. II a

"Dziecko jest źródłem nadziei. 

Mówi ono rodzicom o celu ich życia, 

reprezentuje owoc ich miłości.

Pozwala również myśleć o przyszłości".
Castel Gandolfo, 1979 r.



Antoni S., kl. I a

"W codziennym trudzie, 

w wysiłku umysłu, woli serca -

obraz dziecka pozostaje 

dla człowieka natchnieniem 

i źródłem nadziei".
Nigeria, 1982 r.



Maksymilian K. kl. I b

"W chwilach trudniejszych,

gdy będzie wam źle, 

drogie dzieci, bardzo źle, 

popatrzcie na Chrystusa,

na Chrystusa ukrzyżowanego, 

który zmartwychwstał".
Kraków, 13 VII 1991 r.



Szymon W., kl. II a

"Zawsze się raduję, spotykając dzieci. Pan Jezus także znajdował 

w tym radość! Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie; 

nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie„

(Mk 10, 14)".
Olsztyn, 1991 r.



Hanna K., kl. I b

"(...) życzę, abyście doznały w sposób szczególny miłości waszych rodziców, waszych braci

i sióstr i całej rodziny. Niech ta miłość, właśnie dzięki wam, drodzy chłopcy i dziewczęta,

rozszerzy się na wasze otoczenia i na cały świat. Niech ta miłość dotrze do wszystkich,

którzy jej szczególnie potrzebują: zwłaszcza do cierpiących i zapomnianych. Dziecko jest

najpiękniejszym darem dla rodziny, dla narodu."
Watykan, 13 XII 1994 r.



Błażej T., kl. II b

"Brońmy się 

przed pozorami miłości, 

nie miłujmy słowem 

i językiem, 

ale czynem i prawdą".
Homilia, Rzym, 1979 r.



Dominika D., kl. II b

"Musicie od siebie 

wymagać, nawet gdyby 

inni od was nie 

wymagali".
Spotkanie z młodzieżą, 

Jasna Góra, 1983 r.



Michał M., kl. I b

"Drodzy chłopcy

i dziewczęta, wy jesteście 

nadzieją ludzkości. 

Niech miłość Chrystusa 

rozszerzy się dzięki wam 

na wasze otoczenie,

na wasze rodziny

i na cały świat".
Watykan, 2 I 2000 r.



"Dzieci przypominają nam, że misyjna płodność Kościoła czerpie życie nie z ludzkich

środków i zasług, lecz jest całkowicie bezinteresownym darem Boga. Niewinność i łaska

obecna w życiu dzieci, ale także zadawane im niesprawiedliwe cierpienia, stają się - mocą

Chrystusowego Krzyża - źródłem duchowego ubogacenia dla nich i dla całego Kościoła.

Wszyscy musimy uświadomić to sobie z żywą wdzięcznością. należy również pamiętać o tym,

że okres dzieciństwa dostarcza cennych możliwości działania, które przyczynia się zarówno

do budowania Kościoła, jak i do humanizacji społeczeństwa"
Christifideles Laici, 30 XII 1988 r.

Milena W., 0



Dominki B., kl. II b

"Każdy z was, młodzi 

przyjaciele, znajduje 

też w życiu jakieś swoje 

Westerplatte. Jakiś wymiar 

zadań, które musi podjąć

i wypełnić. Jakąś słuszną 

sprawę, o którą nie można

nie walczyć. Jakiś obowiązek, 

powinność, od której

nie można się uchylić. 

Nie można zdezerterować".
Spotkanie z młodzieżą, Gdańsk, 1987 r.



Filip S., kl. I a

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu,

na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces

wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".
Homilia, Wrocław, 1983 r.



Nikodem S., kl. II b

"Miłość to zadanie, 

które Bóg wciąż nam 

wyznacza, może po to, 

by zagrzewać nas, 

abyśmy stawiali 

wyzwania losowi".
Spotkanie z młodzieżą, 

Gdańsk, 1987 r.



Lena B., kl. II b

"Dla chrześcijanina 

sytuacja nigdy nie jest 

beznadziejna. Chrześcijanin 

jest człowiekiem nadziei. 

To nas wyróżnia".
Homilia, Gdańsk, 1987 r.



Jan S., kl. I aBóg, ukazując nam 

miłosierdzie, oczekuje, 

że będziemy świadkami 

miłosierdzia 

w dzisiejszym świecie.
( Błonie Krakowskie, 2002 r,)



Filip W., kl. II b

Nie lękajcie się.

Chrystus zwyciężył 

świat. On jest z Wami 

na zawsze.
Manilia, 15.01.1995 r.



Hanna K., kl. I a

„Człowiek bowiem staje się 

naprawdę sobą poprzez 

wolny dar z siebie samego”
Encyklika Centesimus annus, 1991 r.



Mateusz J., kl. II b

Nie lękajcie się!

Otwórzcie, otwórzcie 

na oścież drzwi 

Chrystusowi!

Jego zbawczej władzy 

otwórzcie granice państw, 

systemów ekonomicznych 

i politycznych, kierunków 

cywilizacyjnych. 

Nie lękajcie się! 

Chrystus wie, co kryje się 

we wnętrzu człowieka. 

Jedynie On to wie.
Inauguracja pontyfikatu, 22.10.1978 r.



Szymon G., kl. II b

„Bóg nie wątpi o człowieku. 

A więc i my, chrześcijanie, 

nie możemy zwątpić

o człowieku, wiemy bowiem, 

że człowiek jest zawsze 

większy niż jego błędy 

i występki.”
List apostolski z okazji 50 rocznicy wybuchu

II wojny światowej, 1989 r.



Lena M., 0

"Nie mam srebra 

ani złota. 

Nie mam gotowych 

odpowiedzi na ważne 

pytania".
Homilia, Lyon, 1986 r.



Milena B., kl. II b

"Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, 

bądźcie zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł!

Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania".
List do młodych całego świata, 1985 r.



Zuzanna Ł., kl. II b

"Być człowiekiem sumienia 

to znaczy wymagać 

od siebie, podnosić się                   

z własnych upadków i 

ciągle na nowo się 

nawracać".
Homilia, Skoczów, 1995 r.


