
 
 D e m o k r a t y c z n a 
Republika Konga to miejsce 
najbardziej tragicznego 
kryzysu humanitarnego 
ostatnich dziesięcioleci. 
Dwie wojny, ciągłe pomniej-
sze konflikty i brak stabili-
zacji sprawiają, że skala 
nieszczęść spotykających 
mieszkańców tego kraju jest 
nieporównywalna z jakimkol-
wiek innym miejscem na 
świecie. Przez ostatnie lata 
zginęło tam 5 milionów lu-
dzi, głównie kobiet i dzieci, 
które w większości umarły z 
głodu i z powodu chorób, 
którym umiemy zapobiegać – 
biegunki, gruźlicy, odry. 
Kongo mogłoby być rajem na 
ziemi dzięki żyznym glebom, 
dobremu klimatowi i wido-
kom zapierającym dech w 

piersiach. Malownicze zielo-
ne wzgórza, a u ich stóp - 
szmaragdowe jeziora. Tym-
czasem co roku umiera tu 
500 000 dzieci.  
W listopadzie 2008 roku 
UNICEF Polska  włączył się w 
światową akcję pomocy  De-
mokratycznej Republice Kon-
ga. Celem kampanii jest 
zwrócenie uwagi Polaków na 
tragedię dzieci w DR Konga 
oraz zebranie funduszy      
na ratowanie ich życia.  
 W kampanii biorą 
udział najważniejsze media 
ogólnopolskie: telewizja, pra-
sa, radio, portale Interneto-
we oraz sieć kin Cinema City. 
 Po raz pierwszy 
akcję wspiera dwóch Am-
basadorów Dobrej Woli 
UNICEF Małgorzata Fo-

remniak i Artur Żmijewski. 

 W akcję zaangażowało się 
ponad 850 szkół      z całej Polski ! 
Samorząd Szkolny SP 113 będzie 
prowadził zbiórkę, by pomóc gło-
dującym dzieciom. Prosimy 
wszystkich         o wsparcie 
liczy się każda złotówka. 

 Dzień naszego patrona 
Leopolda Węgrzynowicza w 
dniu 18.11.08r. zaczął się od 
mszy świętej w kościele świętej 
Jadwigi o godzinie 9:00. Pod 
koniec mszy wszyscy śpiewali-
śmy „Barkę”. 
Po mszy szybciutko przeszliśmy 
na sale teatralną. Odbył się tam 
spektakl na temat praw dziecka, 
z którego wszyscy byli zadowo-
leni i wyszli     z uśmiechniętymi 
twarzami. 
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 W ramach obchodów 30-
tej rocznicy wyboru kardynała    
Karola Wojtyły na papieża              
29.10.2008 r. w naszej szkole od-
był się Turniej wiedzy o życiu Jana 
Pawła II. Brały w nim udział  
4-osobowe zespoły z klas III – VI. 
Uczniowie odpowiadali na pytania 
związane z życiem papieża, układali 
puzzle przedstawiające obrazy z 
życia Ojca Świętego, rozwiązywali 
rebus z hasłem Habemus Papam, 
krzyżówkę z hasłem głównym Apo-
stoł Radości oraz układali cytat 
Jana Pawła II z rozsypanki sylabo-

wej „Życie odnosi zwycięstwo nad 
śmiercią, a nad nienawiścią tryum-
fuje miłość”. Sporo emocji uczniom 
dostarczyła konkurencja – jedzenie 
kremówki na czas. 
 W przygotowanie się do 
konkursu uczniowie włożyli wiele 
wysiłku i wykazali się dużą znajo-
mością wiedzy o życiu naszego 
wielkiego rodaka. 
I miejsce zdobyła klasa 6B, II 
miejsce – klasa 5A, III miejsce 
– klasa 5B. 
 Uczniowie zostali nagro-

dzeni dyplomami, słodyczami  
i książeczkami z serii „Perełki pa-
pieskie” zawierającymi ważne myśli 
Jana Pawła II, które pomagają nam 
nie zgubić się w naszych życiowych 
wędrówkach. 

Turniej zakończył się wiel-
ką ucztą. Uczniowie długo zmagali 
się z kremówkami. I chyba trzeba 
przyznać, że większość uczniów 
została pokonana przez te ulubione 
ciastka z czasów maturalnych Jana 
Pawła II.  

bardzo poważni. Większość 
miejsc było zajęte, brakowało 
tylko kilku uczniów. Naprzeciw-
ko nas uczestników konkursu 
siedziało jury składające się z 
pani Kłosowskiej, pana Komendy 
i pani Godzwon. Wszyscy praco-
wali w skupieniu. Najbardziej 
zdziwiło mnie to, że nie było za-
dań zamkniętych (a,b,c). Było 

 Dnia 12.11.2008r odbyła 
się szkolna edycja konkursy hu-
manistycznego. W tym roku te-
matem konkursu była historia 
pisma i książki. Konkurs rozpo-
czął się o godzinie 13.00 i trwał 
90 minut, czyli do godziny 
14.30. 
 Gdy wszedłem do sali 
konferencyjnej wszyscy byli 

tylko jedno zadanie otwarte 
(jedno wielkie wypracowanie na 
5 stron formatu A4). 
Konkurs poszedł dobrze. W dniu 
26. 11. okazało się, że do etapu 
rejonowego zakwalifikowali się 
uczniowie: Karolina Dobrakow-
ska, Mateusz Siwek, Sylwia  
Serczyk. 
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Ojciec Święty Jan Paweł II żyje 
w naszych sercach 
 Pod takim hasłem czciliśmy 
30-tą rocznicę wyboru kardynała 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Wśród wielu przedsięwzięć, które 
zaplanowaliśmy w ramach obcho-
dów Dni Papieskich znalazły się 
między innymi lekcje wychowawcze 
i katechezy związane z życiem i 
działalnością Jana Pawła II, gazet-
ki poświęcone Ojcu Świętemu, oraz 

wystawa, która trwała od 15.10. do 
20.10. b. r.. Zgromadziliśmy na niej 
książki napisane przez papieża i 
książki      o Nim, liczne czasopisma 

związane z życiem i działalnością 
Ojca Świętego, wiele wydawnictw, 
płyt i kaset opisujące podróże pa-
pieskie oraz ciekawe pamiątki 
związane z Janem Pawłem II np.: 
portrety, popiersia, krzyże, różań-
ce, znaczki, monety, karty wstępu 
na uroczystości, modlitwy oraz 
wiele fotografii ze spotkań z Oj-
cem Świętym. Wiele emocji i po-
wtórnych przeżyć dostarczyło nam 
oglądanie reportaży w czasopi-

smach z ostatnich dni Jana Pawła 
II, które były jednym wielkim czu-
waniem zjednoczonego świata. Wy-
stawę zwiedzili uczniowie, rodzice i 
nauczyciele. 
 Uczniowie naszej szkoły 
mieli okazję wykazać się w konkur-
sach: 
 plastycznym dla klas 0 – III 

„Obrazy z życia Jana Pawła 
II”, 

 poetyckim dla klas III – IV 
„Wiersz o Janie Pawle II”, 

 literackim dla klas V 
„Opowiadanie związane z ży-
ciem i działalnością    

      lub osobistymi przeżyciami 
dotyczącymi Ojca Świętego” 
oraz dla klas VI   
      „List do Jana Pawła II”. 
Uczniowie klas starszych mogli 
sprawdzić swoją wiedzę o pa-

pieżu   w turnieju o życiu Jana 
Pawła II. Odpowiadali oni na 
pytania związane z życiem pa-
pieża, układali puzzle przedsta-
wiające obrazy z życia Ojca 
Świętego, rozwiązywali rebus z 
hasłem Habemus Papam, Krzy-
żówkę   z hasłem głównym Apo-
stoł Radości oraz układali cytat 
Jana Pawła II       z rozsypanki 
sylabowej „Życie odnosi zwy-
cięstwo nad śmiercią, a nad 
nienawiścią tryumfuje miłość”. 
Sporo emocji uczniom dostar-

czyła konkurencja – jedzenie 
kremówki na czas. W przygoto-
wanie się do konkursu ucznio-
wie włożyli wiele wysiłku i wy-
kazali się dużą znajomością 
wiedzy     o życiu naszego wiel-
kiego rodaka. 
 
Laureaci konkursów zostali na-
grodzeni dyplomami, słodycza-
mi i książkami, między innymi   
z serii „Perełki papieskie” za-
wierającymi ważne myśli Jana 
Pawła II, które pomagają nam 
nie zgubić się w naszych życio-
wych wędrówkach. 
 
 Niezwykłych przeżyć i łez 
wzruszeń dostarczył nie tylko 
uczniom , ale     i nauczycielom 
montaż słowno-muzyczny „Jan 
Paweł II żyje w naszych ser-
cach”, zwłaszcza moment, W 
którym wysłuchaliśmy „Aktu 
zawierzenia młodzieży polskiej 
Matce Boskiej” oraz fragmentu 
pieśni odśpiewanej przez same-
go Ojca Świętego.  
 Obchody Dni Papieskich w 
naszej szkole zwieńczy wy-
cieczka do Wadowic „Śladami 
Jana Pawła II”, którą zaplano-
waliśmy na dzień urodzin na-
szego wielkiego rodaka.      
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Kim jest dla mnie postać Jana Pawła II? 

 
 Postać Jana Pawła II jako papieża i wielkiego 
człowieka poznałem dopiero u schyłku jego życia. 
 Ludzie znali go i kochali przez lata, kiedy był 
papieżem głównie dzięki pielgrzymkom, które odbywał 
do wszystkich zakątków świata. Był on obecny w ży-
ciu Polaków i wielu milionów ludzi na całym świecie 
poprzez naukę jaką głosił, a także otwartość i ser-
deczności jaką obdarzał ludzi w spotkaniach z nimi. 
 Niestety za życia Jana Pawła II nie miałem 
okazji zobaczyć go na żywo, ale najbardziej utkwiły 
mi w pamięci wydarzenia jakie miały miejsce w trak-
cie jego choroby i klika dni po śmierci. 
 Każda stacja telewizyjna nadawała bieżące 
informacje o stanie zdrowia papieża. Pokazywano tłu-
my ludzi na placu Św. Piotra w Watykanie. Ludzie ci 
czuwali dzień i noc czekając na nowe informacje. Ta-
kie same tłumy w oczekiwaniu modliły się na Błoniach 
w Krakowie i wielu miejscach świata. Zaskoczyło mnie 
to bardzo bowiem nigdy dotąd nie słyszałem ani nie 
widziałem, aby los jednego człowieka tak poruszył 
cały świat. 
 
 Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 roku. 
Dwa dni po jego śmierci razem z mamą późnym wie-
czorem pojechaliśmy do centrum Krakowa na ulicę 
Franciszkańską pod Kurię Metropolitalną. Zbliżając 
się do Kurii zaskoczył mnie coraz większy tłum ludzi 
zmierzających w tym samym kierunku co my. Tłum 
gęstniał im bliżej byliśmy celu. Wszyscy ludzie szli 
pomodlić się za duszę Jana Pawła II pod oknem na 
Franciszkańskiej 3 skąd zawsze machał do ludzi bę-
dąc w Krakowie. O 21.37 w godzinę śmierci papieża 
cały tłum stojący pod oknem papieskim na kilkadzie-
siąt sekund zamilkł. 
 Choć miałem dopiero 8 lat, to co widziałem     
i to co się wtedy działo, zrobiło na mnie ogromne wra-
żenie. 
 Uświadomiło mi to wtedy potęgę postaci Jana 
Pawła II, który nie tylko za życia, ale i po śmierci 
zjednoczył rzesze ludzi w modlitwie. 
 
 
  Maciej Gębala – kl. 5A – SP 113 

 
Spotkanie z Ojcem Świętym 
  
Jechałem z rodzicami do Watykanu na spo-

tkanie z Ojcem Świętym. Kiedy chcieliśmy wejść do 
bazyliki zostaliśmy zatrzymani przez ochronę.  W 
tym momencie zobaczyłem Ojca Świętego, z uśmie-
chem podszedł do nas  i powiedział: 
 „Wiernym Bogu nie wolno zabraniać spotka-
nia z Ojcem Świętym”   i w tym momencie objął mnie 
i zaprosił rodziców na herbatę. Siedząc przy stole 
zapytał, jak mam  na imię, więc odpowiedziałem Mu 
„Kuba”. Poprosił mnie, żebym posłodził  Mu herbatę. 
Więc wstałem   i wsypałem trzy łyżeczki cukru. 
Uśmiechnął się i powiedział, że lubi słodką herbatę.  

Po poczęstunku wraz z Ojcem Świętym zwie-
dziliśmy Watykan i zrobiono nam pamiątkowe zdję-

cie, na którym stoję obok Jana Pawła II. Na poże-
gnanie papież ucałował mnie w czoło i podarował mi 
różaniec, który jest dla mnie równie cenny, jak samo 
spotkanie z Ojcem Świętym. Nigdy nie zapomnę 
tamtej chwili.     
                    Jakub Frączek 5A 
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Kraków, Azory 15.10.2008r 
 

Kochany Ojcze Święty!                                                                    

 
           Piszę do Ciebie ten list ponieważ….właściwie sama 
nie wiem dlaczego. Nie wiem,   czy go zobaczysz, prze-
czytasz…czy będziesz mógł oglądnąć go tam z nieba. 
Pewnie nie.   Ale i tak pragnę go napisać. Pragnę powie-
dzieć Ci tysiące rzeczy, których wcześniej  nie miałam 
okazji. Mam dopiero dwanaście lat…żałuję, że tak mało. 
Gdybym się wcześniej urodziła, to może chociaż, była-
bym obecna na którejś, z Twoich pielgrzymek do Polski. 
Zmarłeś kiedy, ja miałam niecałe osiem lat. Miesiąc 

przed moją komunią. Gdy byłam mała, marzyłam, że Ty 
udzielisz mi tej pierwszej komunii. Nie rozumiałam tego, 
że przecież nie przyjedziesz do Krakowa, by udzielić 
sakramentu, jakiejś małej, zwyczajnej dziewczynce.                  
Kiedy w telewizji transmitowali podanie z Watykanu, 
gdy mówili o Twojej śmierci, płakałam tak jak miliardy 
innych ludzi na całym świecie. Teraz, gdy będzie XXX 
rocznica, wyboru Ciebie na papieża, ludzie szaleją. Robią 
wystawy, konkursy dla dzieci… Właściwie to ten list, też 
jest na taki konkurs. Oczywiście zależy czy się dostanę, 
ale…  Tak szczerze to nie chcę brać udziału w tym całym 
konkursie. Nie chcę by inni ludzi czytali tę wiadomość. 

Piszę ją dla Ciebie, nie dla nich. Na szczęście moje 
zdolności pisarskie,   nie są na tyle rozwinięte. I do-
brze. Ja piszę to z serca, a nie z rozumu, czy talentu. 
Na lekcji religii, mówiliśmy o Tobie. Ksiądz poprosił by 
każdy z nas powiedział coś o papieżu.  Kiedy dotarło do 
mnie…nie mogłam powiedzieć ani słowa. Bo co? Miałam 
tak jak inni, podać jakieś suche fakty, daty, miejsca, 
wydarzenia.  Nic nie powiedziałam. I teraz ksiądz,     i 
inni, będą myśleli,  że nie obchodzi mnie papież, że nie 
obchodzisz mnie Ty.   Albo, że nic o Tobie nie wiem. A 
to nieprawda! Jeżeli spotkam się z Tobą w niebie, to 
przecież nie będziesz mnie pytać szczegółów z Twoje-
go życia. Nie będziesz chciał dat, miejsc, pustych, su-
chych wiadomości. Ty po prostu będziesz chciał moje 
serce. I ja to wiem. W tym liście jest pewnie tysiące 
błędów ortograficznych, gramatycznych czy interpunk-
cyjnych. Nauczyciel pewnie  nie będzie oceniał treści, 
tylko takie przyziemne rzeczy jak polonistyczne reguł-
ki,    na temat pisania listu.  Jak ilości wszelakich błę-
dów. Mam nadzieję, że nie karze mi czytać tego listu 
przy całej klasie. Bo to jest mój prywatny list do Cie-
bie, i nie chcę by ktokolwiek zwracał na niego uwagę. 
Chcę tylko, żebyś Ty go przeczytał Tylko. A może „aż”? 
Jednak jest to list  do Ciebie kochany Janie Pawle II 
święty. Bo dla mnie już jesteś święty. Teraz. Natych-
miast.  

                                                                                                                                
Kochająca Sylwia Serczyk  

 
Miłość Karola Wojtyły 
Kochał wszystkich ludzi,  
chorych, zdrowych i innych. 
Jego miłość do ludu była zawsze ogromna. 
Chodził z chorymi i ze zdrowymi 
Dziećmi i dorosłymi na pielgrzymki. 
Zawsze był uśmiechnięty, 
gdy postrzelono 
lud Go na duchu podtrzymywał.  
 
Autor: Katarzyna Piotrowska 
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                                 KRAKÓW, 10.10.2008 
KOCHANY OJCZE ŚWIĘTY 
  Piszę do Ciebie ten list, bo chciałbym Ci opo-
wiedzieć o moim spotkaniu z Tobą. To nie było 
takie prawdziwe i takie zwykłe spotkanie. Nigdy 
z Tobą nie rozmawiałem, nigdy nawet nie widzia-
łem Cię z bliska. To znaczy widziałem , ale tylko 
w telewizji i na zdjęciach, ale to chyba się nie 
liczy. Gdy w 2002 roku byłeś ostatni raz w Pol-
sce, miałem dopiero 5 lat i mimo, że rodzice 
zabrali mnie na Błonia, bym wraz z nimi uczest-
niczył we mszy świętej, którą prowadziłeś, nie-
wiele z tego pamiętam. Tak naprawdę spotkałem 
Cię i stałeś mi się bliski w bardzo smutnym dniu. 
W dniu w którym odszedłeś. To była sobota 2 
kwietnia 2005 roku, późny wieczór. Rodzice 
powiedzieli mi, że umarłeś, bo byłeś bardzo cho-
ry. Wszyscy byli ogromnie zmartwieni. W tele-
wizji opowiadano o Tobie i Twoim życiu. Miałem 
już 8 lat, ale te programy były jakieś trudne. 
Poprosiłem więc rodziców, żeby mi opowiedzieli 
kim był Jan Paweł II. Dowiedziałem się wtedy, 
że Twoja mama długo chorowała i zmarła gdy 
byłeś w drugiej klasie. Miałeś też o 14 lat star-
szego od siebie brata Edmunda, który był odda-
nym lekarzem. Mocno go kochałeś, niestety i on 
zmarł wcześnie. Zostałeś tylko Ty i Twój tata. 
Musiało Wam być ciężko i na pewno smutno. Nie 
mogę sobie wyobrazić jak bardzo cierpiałeś gdy 
i on umarł. Miałeś dopiero 21 lat gdy zostałeś 
sam. Tak przykro mi się zrobiło, gdy usłyszałem 
jak wiele cierpienia było w Twoim dzieciństwie. 
Powiedziałem wtedy do mamy, że musiałeś być 
bardzo smutnym Papieżem, a ona odpowiedziała, 
że przeczyta mi coś co przekona mnie, że mimo 
tylu smutków, które Cię spotkały nie byłeś za-
mkniętym w sobie i przygnębionym człowiekiem. 
To była książeczka pod tytułem "Kwiatki Jana 
Pawła II". "Kwiatki" to wzruszające i czasami 
zabawne opowieści. Nie wiem czy ją czytałeś, 
ale przecież nie musiałeś, to historie z Twojego 
życia, więc je dobrze znasz. Jedna z tych które 
przeczytała mama spodobała mi się szczególnie. 
Wydarzyło się to tuż po tym jak zostałeś Papie-
żem. Kilku Twoim przyjaciołom z Krakowa udało 
się wedrzeć na papieskie pokoje, by się z Tobą 
zobaczyć. Dobrze Cię znali, ale byłeś już Papie-
żem, więc przyklęknęli. Powiedziałeś wtedy "Nie 
róbcie szopek". Spodobało mi się to, bo mimo, 
że pełniłeś już najwyższą funkcję w Kościele nie 

stałeś się zarozumiały i nie chciałeś by oddawa-
no Ci niepotrzebne hołdy. Dzięki temu wzbu-
dzałeś jeszcze większy szacunek. Tak powie-
działa moja mama i ja tak uważam. Wszyscy tak 
bardzo Cię kochali. Byłeś takim dobrym czło-
wiekiem. Uczyłeś miłości do ludzi, nie słowami, 
ale całym swoim życiem. Każdym gestem, pracą 
i cierpieniem. Dostałem parę dni temu książkę 
w której są listy pisane do Ciebie przez dzieci 
z całego świata. Proszą Cię w nich o pomoc w 
różnych sprawach. Dzięki tej książce właśnie 
napisałem ten list. Pomagała mi w tym trochę 
mama. Robię okropne błędy i nie zawsze ukła-
dam ładne zdania, więc musi mnie poprawiać. 
Chciałem Cię tak jak i tamte dzieci o coś pro-
sić. Moim marzeniem jest w przyszłości zostać 
inżynierem, takim który konstruuje samochody. 
Chcąc nim zostać muszę się dobrze i dużo 
uczyć, proszę Cię więc dodaj mi sił, bym nie 
zniechęcał się złą oceną, bym polubił książki i 
nie robił już takich okropnych błędów, bo mama 
czasami traci już cierpliwość. Tak bardzo 
chciałbym choć w maleńkiej części być do Cie-
bie podobny. Pomóż mi w tym proszę. 

Daniel Gołda klasa V B 
P.S. Przesyłam Ci Ojcze Święty zdjęcie zrobione w 
Twoim rodzinnym mieście byś wiedział, że wszyscy 
nadal Cię pamiętamy.  

Jan Paweł II  

 Ojciec święty kochał nas 
w głębi serca cały czas 
przebywał z nami 
i my ojcze Cię 
kochamy! 
Ojciec święty kochał góry. 
Rysy., Tatry., i Mazury. 
Choć Mazury to są 
lasy i jeziora 
zawsze być tam 
dla Niego  
była najlepsza pora. 
Maria Kaczmarczyk - kl. 3A - SP 113 
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- Czy mógłbyś to 
uzasadnić?  
- Gdyby nie on, 
usielibyśmy telewi-
zję oglądać przy 
świecach !!!  
 
Nauczyciel kazał 
Jasiowi napisać w 
zeszycie 100 razy: 
"Nigdy nie będę 
mówił do nauczy-
ciela "TY".  
Nazajutrz Jasio 
przynosi zeszyt.  
- Dlaczego to zdanie napisałeś 
nie 100, ale 200 razy?  

Nauczycielka kazała przynieść 
uczniom na lekcję jakieś przed-
mioty związane ze szpitalem.  
Basia przyniosła strzykawkę, 
Henio - słuchawki lekarskie, a 
Jasio - maskę tlenową.  
- Skąd to wziąłeś, Jasiu?  
- Od dziadka.  
- A co dziadek powiedział?  
- Eeeeeeeehhhhh... 
eeeeeehhhh... ououoo...  
 
Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  
- Kto waszym zdaniem był naj-
większym wynalazcą wszechcza-
sów?  
- Edison - odpowiada Krzyś.  

- Bo cię lubię Kaziu! 
 Tato mówi do Ja-
sia:  
- Nie rozumiem, 
jak ty możesz za-
dawać się z Wojt-
kiem. Przecież to 
niegrzeczny chło-
piec, najgorszy 
uczeń w klasie!  
- Przez wdzięcz-
ność tato. Gdyby 
nie on, ja byłbym 

najgorszym uczniem!  

Humor szkolny 

 

Opowiadanie o Janie Pawle II  
 Pewnego dnia gdy poszłam na spacer na Planty, 
zauważyłam starszego pana siedzącego na ławce. Podeszłam i usiadłam obok nie-
go. Przyjrzałam mu się bliżej i okazało się, że to nie kto inny, jak sam Jan Paweł 
II. Chwilę żadne z nas nic nie mówiło, a potem spytałam Papieża co tu robi. Odpo-
wiedział , że słucha śpiewu ptaków i szumu wiatru. Następnie On zapytał mnie jak 
się nazywam i ile mam lat. Tak zaczęła się Nasza Prawdziwa Rozmowa. Razem 
zastanawialiśmy się, co to znaczy być dobrym człowiekiem. Ojciec Święty powie-
dział, że to od nas samych zależy kim się staniemy i jak tego dokonamy. Rozma-
wialiśmy tak sobie przez pół godziny, gdy nagle zaczął padać deszcz. Schronili-
śmy się w kawiarni, gdzie pachniało ciastkami i kawą. Skusiliśmy się na coś ciepłe-
go do picia, a pysznego do jedzenia. Gdy już skończyliśmy, zaproponowałam Pa-
pieżowi spacer. Zgodził się, gdyż przestało padać. Spacerowaliśmy, rozmawiając 
przez ponad godzinę. Gdy spojrzałam na zegarek, było już późno. Przeprosiłam 
Ojca Świętego, gdyż musiałam iść. Podziękowałam Papieżowi za te wspólnie spę-
dzone chwile. Powiedziałam , że to była najciekawsza rozmowa w moim                
życiu.   W radosnym nastroju pobiegłam do domu, by opowiedzieć rodzicom o tym 
w s p a n i a ł y m ,  n i e z a p o m n i a n y m  s p o t k a n i u . 
 
 

 
Elżbieta Krzyszakowska 

Klasa VB  
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