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Kilka słów o Naszym Patronie

Jan Paweł II, właśc. Karol Józef Wojtyła (ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 2 kwietnia 2005 roku w
Watykanie. Był polskim duchownym rzymskokatolickim, biskupem pomocniczym krakowskim w

latach1958–1964, a następnie został arcybiskupem metropolitą krakowskim (w latach: 1964–1978), później
kardynałem (w latach: 1967–1978), następnie zastępcą przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski

(w latach:1969–1978.
Dnia 16 października 1978 został 264  papieżem i 6 Suwerenem Państwa Watykańskiego. Funkcję tą pełnił

do dnia 2 kwietnia 2005 roku. Został odznaczony m.in. Orderem Orła Białego i został świętym Kościoła
katolickiego. Był także poetą, poliglotą,aktorem, dramaturgiem i pedagogiem. Był jednym z najbardziej

wpływowych przywódców XX wieku. Jego wybór na Stolicę Piotrową miał szczególny wpływ na
wydarzenia w Europie Wschodniej  i w Azji w latach 80 i 90tych XX wieku. Przyczynił się do poprawienia

relacji Kościoła katolickiego z judaizmem, islamem, z Kościołem prawosławnym oraz Wspólnotą
Anglikańską. W trakcie pontyfikatu odwiedził 129 krajów oraz wyniósł na ołtarze więcej osób, niż wszyscy

jego poprzednicy w okresie poprzednich pięciu wieku.
 W ceremonii pogrzebowej Jana Pawła II uczestniczyły delegacje z ponad 150 państw, a w Polsce
ogłoszona została sześciodniowa żałoba narodowa. Miesiąc po pogrzebie rozpoczął się proces

beatyfikacji Jana Pawła II. (zakończony 1 maja 2011). 27 kwietnia 2014 odbyła się wspólna kanonizacja
Jana XXIII i Jana Pawła II. Wydarzenie to przeszło do historii Kościoła z powodu ogłoszenia świętymi

dwóch papieży w obecności dwóch biskupów Rzymu – urzędującego i emerytowanego.
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były podróże zagraniczne. Papież podczas

swojego pontyfikatu odwiedził wszystkie zamieszkane kontynenty.

Najwięcej razy odwiedził m.in. Polskę (9 razy), USA (7 razy), Francję(7 razy) oraz spotykał się z młodzieżą
na Światowych Dni Młodzieży (9 razy).

Podróże apostolskie do Polski:
I pielgrzymka (2–10 czerwca 1979)
II pielgrzymka (16–23 czerwca 1983)
III pielgrzymka (8–14 czerwca 1987)
IV pielgrzymka (1–9 czerwca, 13–16 sierpnia 1991)
V pielgrzymka (22 maja 1995)
VI pielgrzymka (31 maja–10 czerwca 1997)
VII pielgrzymka (5–17 czerwca 1999)
VIII pielgrzymka (16–19 sierpnia 2002)

Jan Paweł II odbył także blisko 100 podróży na terenie Włoch (najważniejsze z nich):
20–22 maja 1985 –Mediolan
8–10 maja 1993 – Sycylia
5 września 2004 –Loreto

https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281979%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281983%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281987%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281991%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Czech_i_Polski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281997%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%281999%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Podr%C3%B3%C5%BC_apostolska_Jana_Paw%C5%82a_II_do_Polski_%282002%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mediolan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sycylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Loreto_%28W%C5%82ochy%29
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W happeningu udział brały dwie klasy o rozszerzonym programie języka angielskiego:
 ID i II D. Uczniowie z klasy II D pełnili rolę gospodarzy; byli odpowiedzialni za

współtworzenie materiałów oraz animowanie wydarzenia.
Uczniowie z klasy ID pracowali w 5-osobowych grupach. Każdy zespół otrzymał
zestaw materiałów w postaci wyciętych słów oraz ilustracji. Zadania polegały na

poprawnym doborze przymiotników oznaczających cechy charakteru do form
rzeczownikowych, a następnie dopasowanie powstałych par leksykalnych do

odpowiednich ilustracji oraz antonimów. Ostatnim etapem było tworzenie ściennych
słowniczków tematycznych wzbogaconych o ilustracje.

Happening spotkał się z ciepłym przyjęciem przez uczniów i okazał się okazją do
ciekawej zabawy słowotwórczej i nauki słownictwa tematycznego. 

Specyfika tej formy pracy polega na możliwości połączenia aktywności plastycznej z
nauką języka obcego, co jest szczególnie atrakcyjne dla uczniów nabywających

wiedzę poprzez zmysł wzroku oraz kinestetyków. Happening pozwala też młodym
ludziom na dzielenie się efektami własnej pracy z rówieśnikami z innych klas, a także

łączenie ćwiczeń leksykalnych z tworzeniem dekoracji szkolnych.

happening happening

Happening artystyczno-językowy 
„What can we learn from John Paul II? 

Zabawy słowotwórcze”

p. Tomasz Kubis p. Tomasz Kubis
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Konkurs plastyczny z okazji Dnia Patrona

Z okazji Dnia Patrona został zorganizowany konkurs plastyczny inspirowany słowami
Jana Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez to co ma lecz przez to czym się dzieli z

innymi". Napłynęło ponad 200 prac. Jury wyłoniło następujące miejsca:

1, Julia Szymańska 3C
2. Marta Grzelak 1C

3. Sandra Jakóbczak 1D

wyróżnienia:
A. Noskowska 1B

W. Bembel 1C
M. Wróblewska 1 D  

Jan Paweł II Jan Paweł II

Jan Paweł II Jan Paweł II

Marta Grzelak Julia Szymańska

Sandra Jakóbczak wyróżnienie
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DEBATA  "JACY JESTEŚMY?"

W czwartek 2 marca odbyła się szkolna debata, której myślą przewodnią  były słowa Jana Pawła II „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada,  lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli

się z innymi.”
Spotkanie poprzedzone było  pracą w zespołach na temat: „Jacy jesteśmy – my młodzież XXI wieku?” i

wyborem przedstawicieli  do debaty.  Ponadto uczniowie klas trzecich przygotowali prezentacje multimedialne a
rok młodsi koledzy i koleżanki – plakaty na ten sam temat.

  Funkcję ekspertów zgodzili się pełnić: Pani dyrektor Aneta Justyńska,
wicedyrektor Anna Balcerzyk,  pedagog szkolny- Maria Kupajska oraz, zaproszony specjalnie na tę okoliczność-

ksiądz proboszcz Alfred Berlak z Parafii św. Jana Pawła II w Kaliszu. W gronie ekspertów nie mogło również
zabraknąć przedstawicieli społeczności uczniowskiej, którą reprezentowały uczennice z SU oraz klasy III G.
Na miejscach dla publiczności zasiedli przedstawiciele klas III naszego gimnazjum, którzy wspierali swoich

kolegów uczestniczących w dyskusji. Debatę poprowadziła p. Małgorzata Janiak –Szczygiecka, która razem  z 
p. Barbarą Olszewską-Śniegulą  zorganizowała to spotkanie.

Obie strony - grupa niebieska i żółta - żywo dyskutowały nad systemem wartości współczesnej młodzieży.
Dyskutanci  trafnie odwoływali się  do słów naszego patrona, do własnych doświadczeń oraz do przykładów

życia współczesnych ludzi, którym udało się osiągnąć sukces.
Okazało się, że rozważania  problemu „mieć czy być” i analiza wartości cenionych przez młodzież  wzbudziły w

uczniach wiele emocji, autorefleksji, a wymiana poglądów obfitowała w ciekawą argumentację.
Czas debaty szybko minął… Wszystkim wydawało się, że za szybko!  Ożywione rozmowy o tym, co naprawdę

ważne i cenne w życiu człowieka, pewnie mogłyby toczyć się jeszcze długo. Istotne w tym wydarzeniu było
jednak to, że wszyscy spotkaliśmy się po to,  by zgłębić słowa Jana Pawła II, który w swych naukach zawsze

podkreślał znaczenie wartości moralnych  i wrażliwości  w życiu każdego z nas. 
W konkursie na najciekawszą prezentację multimedialną zwyciężyła uczennica klasy III B Weronika Przybył.

Z kolei w konkursie literackim nagrodę otrzymała Karina Barna  z kl. III D

Mam wrażenie, bądź pewność prawie,
Że coś na świecie uległo zmianie.

Mowa o zmianie na gorsze, niestety-
Chodzi o ludzkie priorytety.

Niegdyś liczyło się, jaki jesteś,
Czy pomagasz i dobre masz serce.

Dziś jedyne, co jest istotne-
Pozycja w firmie, prestiż, pieniądze.

Kiedyś papież powiedział słowa,
Które należy w sercu zachować.

Przekaz ten był pouczający,
A całość brzmiała następująco:

Nie liczą się dobra, które posiadasz,
Ani to, jakim majątkiem władasz.

Ważne byś dzielił się  z bliźnimi
TYLKO WTEDY BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY!
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Zdjęcia z debaty "Jacy jesteśmy?"

Debata Debata

Debata Debata

p. M.Janiak -Szczygiecka p. M.Janiak - Szczygiecka

p. M.Janiak - Szczygiecka p. M Janiak - Szczygiecka
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KONKURS NA ALBUM O JANIE PAWLE II

KONKURS WIEDZY O JANIE PAWLE II

W związku z obchodami Dnia Patrona został zorganizowany konkurs na najciekawszy album o
pielgrzymkach Jana Pawła II. W albumach wykonanych przez uczniów znalazły się fotografie i opisy

miejsc, które odwiedził papież podczas swoich licznych podróży. Laureatem konkursu zostały: Oliwia
Wawrzyniak i Marcelina Witczak z klasy I F.

Serdecznie gratulujemy!

Jak co roku z okazji Dnia Patrona klasy pierwsze naszego gimnazjum wzięły udział w konkursie wiedzy o
Janie Pawle II. W pierwszym etapie brali udział wszyscy uczniowie. Do etapu finałowego przeszło troje

uczniów z najlepszym wynikiem z każdej klasy.

Finał konkursu odbył się pierwszego marca w auli szkolnej i składał się z dwóch części: pisemnej i ustnej.
Po godzinnej rywalizacji zostali wyłonieni zwycięscy. Pierwsze miejsce zajęli uczniowie klasy 1e w

składzie: Adam Pawlak, Adam Wcisły, Wiktor Wilczyński. Miejsce drugie wywalczyła klasa 1d
reprezentowana przez Jagodę Józefiak, Gabriela Sobczaka i Aleksandra Walaszczyka, zaś na trzecim

miejscu stanęli uczniowie klasy 
1 g; Mateusz Molek, Marta Olejnik i Patrycja Plichta.

Wszystkich uczestnikom konkursu gratulujemy wiedzy o patronie naszego gimnazjum.

albumy p. M.Pietrusiak



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Wydanie specjalne 03/2017 | Strona 8 

WWW.JUNIORMEDIA.PLBez Cenzury

UROCZYSTE OBCHODY DNIA PATRONA-
9 MARCA 2017 ROKU W NASZEJ SZKOLE

9 marca 2017r. w Zespole Szkół  nr 9 w Kaliszu –  odbyła się ważna uroczystość –
obchody Dnia Patrona – św. Jana Pawła II. W święcie tym brała udział cała

społeczność uczniowska, dyrekcja, nauczyciele i pracownicy szkoły.Na początku pani
dyrektor Aneta Justyńska przywitała wszystkich zgromadzonych oraz przywołała w

swoim przemówieniu historię nadania imienia naszej szkole. Następnie, wraz z panią
wicedyrektor Anną Balcerzyk, wręczyła nagrody w konkursach plastycznych,

poetyckich i wiedzy o życiu św. Jana Pawła II. 
Następnym punktem obchodów był program artystyczny zaprezentowany przez

uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Beaty Kaczmarek i pani Elżbiety
Szymczak. Uczniowie  przygotowali przedstawienie, którego myślą przewodnią były
słowa naszego Patrona: „Człowiek nie jest wielki przez to co posiada, lecz przez to
kim jest, nie przez to co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Uroczystość

uświetniły również tancerki, które przygotowała pani Violetta Graczyk, a dekorację
wykonała pani Anna Gajzler - Biernat. Nie można nie wspomnieć również o zespole

muzycznym i chórze pod batutą pana Łukasza Pieniążka. Przedstawienie rozpoczęła
wzruszająca „Barka” w wykonaniu Zofii Jaskuły z klasy 3D. Cała część artystyczna

była potępieniem nienawiści i pokazaniem, że „Nie ma wolności bez miłości”.
Po zakończonym występie  nadszedł czas na mszę świętą w parafii pw. św. Jana
Pawła II. Przewodniczył jej proboszcz Alfred Berlak. Wszyscy w ciszy i skupieniu

wysłuchali płomiennego kazania księdza Rafała Hącia, który – nawiązując do wizyty
Ojca Świętego w Gdańsku w 1987 roku - przywołał słowa naszego Patrona: „Każdy ma
swoim życiu jakieś Westerplatte”. Kiedy msza święta dobiegła końca, rozeszliśmy się

do domów.Podsumowując, wszystko udało się wspaniale. Myślę, że taki dzień jest
chwilą wyciszenia od zapracowanego szkolnego tygodnia i okazją do przemyśleń.

Przedstawienie A. Szyszkiewicz
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Część artystyczna
(fotorelacja)

Przedstawienie

wręczenie nagród przedstawienie

przedstawienieM.Góral-Stanek

A.Szyszkiewicz M.Góral-Stanek

M.Góral-Stanek
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Opiekunowie gazetki "Bez Cenzury"
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Zespół redakcyjny
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Łucja Genstwa IIB

Jan Paweł II http://dragany-bibliotekamaryjna.blogspot.com/2012/04/bogosawiony-jan-pawe-ii.html
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