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Rajd śladami Jana Pawła II 
7 kwietnia odbył się rajd po Warszawie śladami Jana Pawła II z okazji 

10. rocznicy jego śmierci. Zorganizowany był dla uczniów szkół podsta-

wowych, którzy w ten sposób pragnęli zdobyć Dziecięcą Krajoznawczą 

Odznakę imienia Jana Pawła II. 

Wzięli w nim udział również uczniowie naszej szkoły, którzy tworzą 

szkolną gazetkę. Pod opieką dwóch pań nauczycielek wyruszyliśmy spod 

szkoły o godzinie ósmej. Korzystaliśmy z komunikacji miejskiej, jeździli-

śmy autobusami, metrem i dużo chodziliśmy pieszo. 

Odwiedziliśmy te miejsca, w których był papież. Zanim został wybra-

ny papieżem, przyjechał do Warszawy i mieszkał wtedy w klasztorze 

sióstr Urszulanek przy ulicy Wiślanej 2. Widzieliśmy tam salę jadalną i 

sypialnię papieską, w której znajdowały się pamiątki, między innymi su-

tanna, buty i różaniec. 

Potem szukaliśmy tablic pamiątkowych poświęconych papieżowi. Jest 

ich sporo. Umieszczone są np. w kościołach, w których odprawiał msze i 

modlił się albo w innych miejscach upamiętniających jego pielgrzymki do 

Polski np. na dziedzińcu Biblioteki Uniwersyteckiej, na ścianie Teatru 

Wielkiego, w Zamku Królewskim. 

Zwróciłem uwagę na Plac Piłsudskiego, gdzie Ojciec Święty dwa razy 

odprawił msze podczas swoich spotkań z mieszkańcami Warszawy w trak-

cie pielgrzymek. Uczestniczyło w nich ponad 500 tysięcy osób. 

Byliśmy przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie w 1979 roku Jan 

Paweł II złożył kwiaty i wpisał się do księgi pamiątkowej. 

Przy okazji zwiedziliśmy kilka zabytkowych kościołów, a przede 

wszystkim Katedrę Polową Wojska Polskiego, Bazylikę Archidiecezjalną, 

kościół Świętej Anny, cerkiew grekokatolicką przy ul. Miodowej oraz Ba-

zylikę Świętego Krzyża. 

W muzeum Katedry Polowej zapoznaliśmy się z historią duszpaster-

stwa wojskowego od chrztu Polski aż do czasów współczesnych. Prze-

wodnik opowiadał nam o wybitnych kapelanach wojskowych, oglądaliśmy 

naczynia liturgiczne używane przez nich, dokumenty i fotografie. 

Wycieczka była bardzo pouczająca. Zobaczyliśmy miejsca, w których 

był nasz papież. To przecież jeden z najwybitniejszych Polaków i trzeba 

zachować o nim pamięć. 

        
Jan Chyc Gazdeczka,  klasa 6a 
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Michał Kopyt, klasa 5b 

Podsumowanie międzyszkolnego projektu  
edukacyjnego „Śladami Jana Pawła II”  
 

Dnia 8 czerwca 2015 r. przedstawiciele szkolnej gazetki pod opieką 

pani Barbary Zaremby udali się do siedziby Zarządu Głównego 

PTTK, gdzie organizatorzy projektu „Śladami Jana Pawła II” – Prezes 

Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Prezes Zarzą-

du Oddziału PTTK Mazowsze, Prezes Stowarzyszenia Santo Subito, 

Przewodnicząca Komisji Młodzieżowej Towarzystwa Przyjaciół War-

szawy, wręczyli nagrody najlepszym dziewięciu drużynom spośród 33 

uczestniczących. Najpierw jednak obejrzeliśmy prezentację najcie-

kawszych zdjęć z rajdu. Potem głos zabrali organizatorzy projektu. 

Wysłuchaliśmy słowa uznania i podziękowania za aktywny udział w 

tej wędrówce po stolicy w miejsca, które odwiedzał papież Jan Paweł 

II. Podczas rajdu rozwiązaliśmy wiele zadań, dowiedzieliśmy się wie-

le interesujących informacji i ciekawostek o miejscach, z którymi 

związany był Jan Paweł II, weszliśmy do miejsc na co dzień niedo-

stępnych turystom.   
 

 



Nr 4 ( 130 )                                  23-06-2015 

 


