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Dawno, dawno temu,  

przed wieloma latami 

Za siedmioma górami,  

za siedmioma lasami… 

Nie, nie, chwileczkę!!!  

Tak tylko bajki się zaczynają 

A one często zmyślone historie opowiadają. 

A ta historia naprawdę się wydarzyła. 

Choć jest tak niezwykła,  

jakby bajką była. 

Ale powoli,  

posłuchaj od początku samego. 

I pamiętaj,  

nie ma w niej nic  

zmyślonego. 



 

 

Wszystko zaczęło się  

w miejscowości o nazwie Wadowice. 

Mieszkał tam pewien chłopiec  

i jego Rodzice. 

Czekali na narodziny  

dziecka drugiego. 

I nie spodziewali się  

niczego nadzwyczajnego. 

 

Mama Emilia i tata Karol  

dobrymi ludźmi byli. 

Często się modlili  

i do kościoła chodzili. 

Gdy Mama  

na drugie dziecko czekała 

w opiekę Matce Bożej  

na zawsze Je oddała. 

Którą drogą dojedziesz do Wadowic 
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Był piękny, ciepły dzień  

i słońce jasno świeciło. 

Kwiatki radośnie się kołysały,  

jakby wszystko się cieszyło. 

Ptaszki na gałązkach  

wesoło ćwierkały. 

Jakby wszystkim ważną  

wiadomość ogłaszały. 

Że tego dnia  

narodził się Karol mały. 

A dłonie Maryi  

od pierwszych chwil go otulały. 

Był to 18 maja,  

miesiąc Królowej Nieba. 

A dzwony biły głośno,  

przypominając że modlić się do niej Trzeba. 

Dokończ i pokoloruj rysunek 
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Czy wiesz ile czasu minęło od dnia tego? 

Powiem Ci, że było to roku 1920. 

Więc, jeśli dobrze liczysz, to wiesz, że od dnia gdy 

Karol przyszedł na świat 

mija właśnie dokładnie 100 lat. 

Pokoloruj według kodu 



 

9 

Gdy Karolek był jeszcze mały  

stało się coś bardzo smutnego. 

Umarła ukochana mamusia Jego. 

Lecz Maryja zawsze Matką dla Niego była 

i przesz całe życie Go prowadziła. 

Dokończ ozdabianie ramki 



 

 

Karol miał kolegów, którzy bardzo Go lubili 

i zawsze „Lolek” do Niego mówili. 

Razem w piłkę grali i się bawili. 

Do kościoła chodzili i jako ministranci służyli. 

Dorysuj trawę według wzoru 
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Lecz były w życiu Lolka bardzo smutne lata. 

Gdy umarł Jego starszy brat, a później także tata. 

I gdy nie miał na świecie już nikogo bliskiego. 

Maryja była Najukochańszą Matką Jego. 

Dokończ ozdabianie ramki 



 

 

Karol bardzo dobrze uczył się w szkole. 

I w przedstawieniach teatralnych grał różne role. 

Pisał wiersze i czytał książek bardzo wiele. 

Lecz nigdy nie zapomniał o modlitwie  

w domu i w kościele. 

Połącz kropki, pokoloruj 
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Musiał ciężko pracować,  

gdy sytuacja w kraju była niespokojna. 

Niestety, w Polsce rozpoczęła się straszliwa wojna. 

Karol chciał służyć Bogu, niezależnie co się stanie. 

Dlatego postanowił, że księdzem zostanie. 

Wrogowie straszni na Polskę napadli 

zabijali, ludzi krzywdzili i kradli. 

Wielkie niebezpieczeństwo Karolowi wciąż zagrażało 

lecz pod cudowną opieką Maryi nic Mu się nie stało. 

Dokończ ozdabianie ramki 



 

 

Jako ksiądz mówił ludziom o Bogu,  

dla młodzieży był przyjacielem. 

Uczył się ciągle,  

w końcu na uniwersytecie został nauczycielem. 

Wkrótce potem biskupem został w Krakowie. 

Na tym stanowisku dużo spraw miał na głowie. 

Pracował ciężko, dla Boga nie szczędził sił. 

Nie bał się bo wiedział że Dzieckiem Maryi był. 

Jej powierzył wszystko, całą pracę i trud swój. 

Codziennie powtarzał modlitwę „Cały jestem Twój”. 

Pokoloruj według kodu 



 

15 

Dnia  16 października 1978 roku 

w Rzymie ukazał się biały dym o zmroku. 

Był to znak, że kardynałowie  

nowego Papieża wybrali. 

Z niecierpliwością wielką wszyscy na to czekali. 

Wiadomość ta wielkie zaskoczenie wywołała.  

A w Polsce ogromna radość zapanowała,  

że na Papieża właśnie Karola wybrano. 

I  odtąd Janem Pawłem II Go nazywano. 

Dokończ ozdabianie ramki 

Nie lękajcie się. 

Otwórzcie drzwi 

Chrystusowi! 



 

 

Znajdź drogę samolotu do Polski 

Gdy do Ojczyzny przyleciał pierwszy raz, 

był akurat w Polsce bardzo trudny czas. 

Lecz Jego przybycie  

tak bardzo serca ludzi poruszyło, 

że wkrótce wszystko na lepsze się zmieniło. 

Jan Paweł podróżował i z ludźmi się spotykał. 

Nie było łatwo, lecz On trudów nie unikał. 

Miłość do Maryi sił Mu dodawała. 

Wiedział, że Matka nigdy Go nie opuszczała. 
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Dnia 13 maja słońce nad Rzymem pięknie świeciło. 

Nikt się nie spodziewał tego co się wydarzyło. 

Ali Agca w stronę Jana Pawła skierował broń. 

Nie wiedział, że Papieża chroni Maryi dłoń. 

Dorysuj różaniec Maryi 

Strzelił i kula  

Papieża trafiła. 

Nagle krew  

się wszędzie pojawiła. 

Papież do szpitala  

szybko został zabrany 

i bardzo trudnej  

operacji poddany. 

 

Ludzie za Niego  

gorąco się modlili. 

W opiekę Maryi  

głęboko wierzyli. 

Ona, jak zawsze,  

tak i teraz czuwała. 

I życie Jana Pawła II  

uratowała. 



 

 

Papież szybko wrócił do sił. 

I jak dawniej bardzo ambitny był. 

Podróżował na wszystkie kontynenty,  

gdzie tylko się dało. 

Każdego roku  

tysiące ludzi się z nim spotkało. 

Pokoloruj według kodu 
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O chorych i ubogich bardzo dbał. 

Dla młodzieży szczególną miłość miał. 

Mimo, że był coraz starszy 

to przez długie lata 

organizował spotkania 

dla młodych z całego świata. 

Mówił ludziom, by się nie bali 

i Chrystusowi drzwi swego serca otwierali. 

Prosił o zgodę i pokój między krajami, 

o przebaczenie i pojednanie  

między skłóconymi narodami. 

Dokończ ozdabianie ramki 



 

 

Św. Faustyna  

była mu szczególnie droga. 

Ona przypomniała światu 

o Niepojętym Miłosierdziu Boga. 

I Jan Paweł II też głosił wszędzie  

Miłosierdzie Boże. 

Które jest większe niż góry 

i głębsze niż morze. 

Dokończ ozdabianie ramki 
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Karol był Papieżem przez 27 lat. 

W tym czasie objeździł cały świat. 

Wszędzie ludzie bardzo Go kochali. 

Jego wiarę i dobroć ogromnie podziwiali. 

On nam pokazał, że kochać ludzi i Boga 

to jedyna do świętości droga. 

Uczył, że świętym mogę być ja i Ty 

trzeba tylko Chrystusowi otworzyć serca drzwi. 

Dokończ i pokoloruj 



 

 

Z biegiem czasu Papież coraz starszy był. 

Poważnie chorował i opadał z sił. 

Lecz ciągle dla Boga pracował wytrwale, 

podróżował i z ludźmi spotykał się stale. 

Dokończ ozdabianie ramki 
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Nigdy nie zapomnimy dnia tego. 

Było to 2 kwietnia roku 2005. 

Jan Paweł, choć chory i słaby, 

leżał w łóżku uśmiechnięty. 

A wszyscy z podziwem mówili  

„Tak umiera święty”. 

Ludzie swojego Papieża bardzo kochali, 

i do ostatniej chwili pod Jego oknem trwali. 

Ich zapalone świece  

rozświetlały panującą nad Rzymem noc. 

A ostatnim chwilom Papieża  

towarzyszyła ogromna modlitwy moc. 

Dokończ i pokoloruj 



 

 

21:37—wtedy to się stało. 

Dusza Jana Pawła opuściła ciało. 

I poleciała prosto do Jasnego Nieba. 

Bo do Domu Ojca powrócić Jej było trzeba. 

Maryja za rękę mocno Go chwyciła 

i do Serca Swego czule przytuliła. 

A potem prowadziła do Syna Swojego 

i w ramiona Ojca Ukochanego. 

Dokończ ozdabianie ramki 
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Na pogrzeb Papieża ludzie przybyli z całego świata 

podziękować za to co robił przez te wszystkie lata. 

W tym tłumie każdy był wzruszony i przejęty. 

Wierząc, że Papież jest w niebie  

wołali „Natychmiast święty”. 

Dorysuj kwiaty 

Po śmierci Jana Pawła II  

ludzie jeszcze długo płakali. 

Na ulicach i w kościołach  

jasne znicze zapalali. 

A potem patrzyli w niebo i mówili  

„Przecież nie jesteśmy sami. 

On z Nieba z Maryją  

zawsze czuwa nad nami. 



 

 

A wiecie jak Karol to robił,  

że tak wspaniały był!!! 

Po prostu Maryi  

ufał z całych sił. 

I my też uczymy się  

od Niego 

i naszą Matkę w Niebie  

kochamy z serca całego!!! 

Dorysuj siebie 
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