
Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o Ojcu Świętym 

16 maja 2012 roku w Lublinie odbył się finał ogólnopolskiego konkursu wiedzy o Ojcu Świętym 

Pielgrzymi szlak Jana Pawła II – III Pielgrzymka Ojca Świętego do Ojczyzny dla upamiętnienia XXV 

rocznicy III Pielgrzymki Papieża do Polski. Konkurs adresowany był do uczniów kl. IV – VI szkół 

podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z Rodziny Szkół Jana Pawła II w całej Polsce. 

Szkoła, w której odbyła się ta uroczystość, stoi na miejscu, gdzie przed 25 laty papież Jan Paweł II odprawił 

mszę świętą połączoną ze święceniami kapłańskimi kilkudziesięciu neoprezbiterów z całej Polski. Naszą 

szkołę reprezentowali przygotowani przez panią Elżbietę Zarembę Paulina Porowska z klasy VI b i Bartek 

Rainka z klasy VI f, którzy byli laureatami etapu regionalnego.  

15 maja wraz z księdzem Dariuszem Krajewskim wyruszyliśmy do Lublina. W Szkole Podstawowej nr 

51 im. Jana Pawła II przyjęto nas serdecznie i gościnnie. Zjedliśmy kolację i udaliśmy się na nocleg. Dzień 

16 maja rozpoczęliśmy mszą świętą. Ok. godziny 10
00

 pisaliśmy test konkursowy, do którego przystąpiło 28 

uczniów kl. IV- VI  zwycięzców etapu regionalnego. Mieliśmy 45 minut na rozwiązanie czterdziestu zadań. 

Byłam nieco zestresowana, jednak nie obawiałam się tak bardzo.  

Potem organizatorzy zabrali nas na wycieczkę autokarem do archikatedry pw. św. Jana Chrzciciela 

i Jana Ewangelisty. Zwiedzaliśmy m. in. malownicze wnętrze świątyni oraz zakrystię. Następnie 

pojechaliśmy do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, gdzie ks. bp. Karol Wojtyła 

przez 24 lata był wykładowcą etyki. Po powrocie do szkoły zjedliśmy obiad.  

Wtedy nastąpił najbardziej oczekiwany moment: rozstrzygnięcie konkursu. Wręczono nagrody 

wszystkim finalistom (ja byłam wśród nich!) i ich nauczycielom – opiekunom. Kiedy wywołano moje 

nazwisko, poczułam się naprawdę wspaniałe. Nigdy wcześniej nie myślałam, że mogłabym wygrać 

ogólnopolski konkurs! Jednak dzięki ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeniom, pod kierunkiem pani Elżbiety 

Zaremby, która wspierała nas do końca, osiągnęłam sukces. Wierzę, że duchowo obecny był ze mną również 

nasz patron Jan Paweł II.  

Po emocjonującej chwili nastąpiły przemówienia i część artystyczna. Uczniowie szkoły w sposób 

bardzo piękny i urozmaicony przekazali nam treści homilii Jana Pawła II wygłaszanych przez Niego podczas 

III Pielgrzymki do Ojczyzny. Był to ostatni punkt programu konkursu. Po skończonej uroczystości z wielką 

radością w sercu udaliśmy się w kierunku Łomży. 

Paulina Porowska, kl. VI b 

Wycieczka do parku linowego 

 11 czerwca 2012 r. klasy IV f, IV a, i IV b pojechały na 

wycieczkę do parku linowego Doktorce w miejscowości Suraż.  

 Wyjechaliśmy o godz. 7 rano. Podczas jazdy autobusem 

panowała miła atmosfera. Kiedy dojechaliśmy na miejsce, 

wszyscy podziwiali jego piękno. Najpierw instruktorzy 

założyli nam uprzęże i kaski. Pokazali nam, jak obsługiwać 

sprzęt, i przeszliśmy krótki próbny tor przeszkód. Komu się 

udało, to mógł przejść na trasę małą. Mogliśmy skorzystać 

z niej dwa razy. Przy tym pani Jolanta Siwik robiła nam 

zdjęcia. Potem mieliśmy czas wolny na dodatkowe atrakcje 

dostarczające jeszcze więcej adrenaliny. Były to między 

innymi: ścianka wspinaczkowa, bandżi, wysoki zjazd, chomik, 

oko cyklonu itp. Ci, którzy bali się skorzystać z tych atrakcji, 

mogli pograć w salonie gier. Było także stoisko z pamiątkami. 

Trochę później jedliśmy kiełbaski z ogniska. Kiedy wszyscy 

się najedli, to dziewczynki z klasy IV f zaproponowały zabawę 

w policjantów i złodziei. Wszystkim spodobał się pomysł, więc 

podzieliliśmy się na grupy i zaczęliśmy się bawić. Pod koniec 

wycieczki instruktorzy zorganizowali przeciąganie liny 

i zabawę ze skrzynkami.  

Myślę, że wszyscy świetnie się bawili. 

Natalia Banach i Joanna Farfułowicz, kl. IV b 
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