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                 JAN PAWEŁ II W SERCACH MŁODZIEŻY GIMNAZJUM 

ŚWIĘTY JAN PAWEŁ II OCZAMI UCZNIÓW
NASZEGO GIMNAZJUM:

ROCZNICA KATASTROFY
SMOLEŃSKIEJ- A. SOCHA

źródło obrazka:

  „ Musicie od siebie
wymagać, choćby inni od
was nie wymagali” ,
„Niech zstąpi Duch Twój i
odnowi oblicze Ziemi. Tej
Ziemi!” ,czy „ Nie lękajcie
się! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”. Te słynne
słowa wypowiedziane
przez świętego już Jana
Pawła II, pozostaną na
zawsze w pamięci każdego
Polaka.  Żeby sprawdzić,

jakie wrażenia towarzyszą
gimnazjalistom po
kanonizacji papieża z
Wadowic, przeprowadzona
została ankieta, w której
udział wzięło 4 osoby.
Poniżej przedstawione
zostały ich wypowiedzi :
1.  „ Uważam, że to dobrze,
że Jan Paweł II jest
kanonizowany i jest
świętym, bo mu się to
należy”.
2. 

„ Bardzo cieszę się, że Jan
Paweł II jest świętym, bo to
wielki zaszczyt dla
Polaków i w ogóle to bardzo
fajnie”.
Kilka cennych informacji z
życia Jana Pawła II i dalsza
część ankiety - s. 2.
Marlena Fudała

Recenzja filmu
"5 DNI WOJNY" -
ALEKSANDRA
STASIEŃKO:

"Film nie do końca ukazuje

prawdę historyczną, kilka
ważnych elementów pomija,
lecz mimo wszystko warty
jest obejrzenia. Szokująca
prawda o bestialstwie w XXI
w., daje do myślenia i na
długo pozostaje w pamięci."

Rozrywka: Kamil
Królikowski

www.marypages.com
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                           JAN PAWEŁ II - NASZ AUTORYTET
1.  „ Podziwiam Jana Pawła II za odwagę w czynach i słowach. Był to
człowiek, który nie patrzył na pustkę zewnętrzną człowieka, ale na bogate
wnętrze. Kochał wszystkich bez wyjątku, nawet przestępców”.
2.  „ Jan Paweł II jest dla mnie wzorem do naśladowania. Miał bardzo dobry
kontakt z każdym człowiekiem, z każdego zakątka świata. Był wspaniałą
osobą, która dawała nam wiele radości i szczęścia. W jego pontyfikacie, który
jest trzecim pontyfikatem co do długości, podobały mi się liczne pielgrzymki.
Pomimo wielu trudów i cierpienia, był zawsze uśmiechnięty”.

  Dla mnie Jan
Paweł II to wielki
Polak, który
pokazał nam jak
należy żyć i
umierać z
Chrystusem. Jego
działania zmieniły
świat na lepsze,
jednocząc
wszystkich ludzi
bez względu na
pochodzenie,
religie. Na zawsze
pozostanie on w
sercach młodzieży,
która pokochała go
za to, co zrobił.

  Jan Paweł II –
papież, który
zmienił świat
  „ Minęła godzina
szósta wieczorem 
18 maja 1920 r. W
kościele Ofiarowania
Najświętszej Marii
Panny

w Wadowicach
trwało nabożeństwo
majowe. Na parterze
kamienicy przy
rynku 2 subiekci
właśnie zamykali
sklep Chaima
Bałamutha, gdy w
dwupokojowym
mieszkaniu na
piętrze 36-letnia
Emilia urodziła
drugiego syna-
Karola. Ojcem
chłopca był 41- letni
porucznik Karol
Wojtyła.  Po porodzie
szczęśliwa matka
słabym głosem
odezwała się do
akuszerki: Niech
pani otworzy okno.
Chcę, aby mój Lolek
usłyszał śpiew ku
czci Marii”.
  Tak rozpoczyna się
historia papieża
Polaka, który zmienił

świat. Wczesne lata
życia Karola
Wojtyły, 
przepełnione były
ciepłem rodzinnym.
Jego mama, często
woziła swojego
młodszego syna w
wózku po
wadowickim rynku i
mówiła: Zobaczycie,
mój Lolek będzie
kiedyś wielkim
człowiekiem. Jej
słowa były
prorocze...  Niedługo
jednak trwało
szczęście
przyszłego papieża.
13 kwietnia 1929
Emilia Wojtyłowa
zmarła na zapalenie
nerek i mięśnia
sercowego. Niedługo
potem, w 1932 r.
zmarł także jego
ukochany brat,
Edmund. 

Lolek razem z tatą
przeprowadził się do
Krakowa, gdzie
studiował polonistykę
na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Jego
pasją była teatr. Był
także gorliwym
ministrantem. W
czasie wojny Karol
Wojtyła pracował w
kamieniołomach  na
Zakrzówku i w
wytwórni soli w
Borku Fałęckim. 18
lutego 1941 r. jego
ojciec zmarł. Lolek
został sam na
świecie. W 1942 r.
przyszły papież
wstąpił do tajnego
seminarium. Do 1944
roku łączył pracę ze
studiami w
seminarium, a
później zamieszkał
wraz z innymi
klerykami

w rezydencji
arcybiskupów
krakowskich.  1
listopada 1946 roku
kardynał Adam
Stefan Sapieha
udzielił mu święceń
kapłańskich. Młody
ksiądz przez 2 lata
studiował w Rzymie i
podróżował po
Europie Zachodniej. 
Po powrocie do
Polski został
wysłany do parafii w
Niegowici, a potem
do parafii  św.
Floriana w Krakowie.
W sierpniu 1958 r. 
będąc na spływie
kajakowym na
Mazurach
zaskoczyła go
informacja, że został
mianowany
krakowskim
biskupem
pomocniczym. W

1963 r. Karol Wojtyła
został mianowany
arcybiskupem, a trzy
lata później
kardynałem.
  „ Tego wieczoru ks.
Edward Zacher
modlił się w
Wadowickiej
świątyni. Nagle do
kościoła wpadł
wikary i krzyknął:
„Mamy papieża ! To
Lolek! ” . szczęśliwy
proboszcz kazał bić
w dzwony, które
ściągnęły na
wadowicki rynek
tłumy wzruszonych
mieszkańców. 
Ksiądz Edward
otworzył księgę
parafialną, w której
pod datą chrztu
Karola Józefa
Wojtyły 

źródło: wagrowiec.paulini.pl
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były zapisane kolejne wydarzenia z życia: 
daty święceń kapłańskich, sakry biskupiej, mianowania na arcybiskupa i kardynała. Teraz proboszcz
drżącą ręką napisał o swoim byłym uczniu: wybrany na papieża 16 października 1978 r. przybrał imię
Jan Paweł II”

 
  16 października 1978 r. świat obiegła niezwykła nowina-
papieżem został młody kardynał z dalekiego kraju, Polski. Jan
Paweł II na każdym kroku zaskakiwał wszystkich dookoła.
Potrafił wyjść do ludzi, żartował i rozmawiał z nimi.
Zrezygnował z lektyki, w której do taj pory przenoszeni byli
jego poprzednicy. W swojej rezydencji kazał wybudować
basen, a wolny czas spędzał w górach. Jego ulubioną
drużyną sportową była Cracovia. Kiedy kapitan drużyny, Piotr
Bania podarował Ojcu świętemu pasiastą koszulkę z napisem
Karol Wojtyła i numerem 1, wzruszony papież powiedział
piłkarzom: Cracovia pany! . 13 maja 1981 r.  doszło do
najtragiczniejszego wydarzenia pontyfikatu. Jan Paweł II
został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta
Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Jak ustalili śledczy, chwilę
wcześniej Ali Agca mierzył w jego głowę. Papież wierzył, że
swoje ocalenie zawdzięcza jedynie Bogu. Choć nigdy nie
powrócił do pełni sił, przebaczył zamachowcowi.
Papież Jan Paweł II podczas swojego pontyfikatu odbył 104
pielgrzymki zagraniczne, w tym 8 do Polski. Przemierzył 1 162
615 km, czyli 29,06 okrążył równik i 3,02 pokonał dystans
Ziemia-Księżyc. 
  2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21:37, serce Jana Pawła II
przestało bić. Pięć dni później odbył się pogrzeb, na którym
zjednoczyły się wszystkie narody świata. Spełniło się
marzenie Jana Pawła II...

Korzystałam z książki "Wielcy Polacy. Jan Paweł II, pielgrzym
pojednania", pod. red. K. Belniak, J. Cieślewska, K. Kurek,
Warszawa 2007, s. 6-13, 40, 45.
 

zdjęcie JP II przed naszą szkołą

fragment wystawy JP II
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10 kwietnia
2010r.
samolot TU-
154 uległ
katastrofie,
w której
zginęli
wszyscy
obecni na
pokładzie. 

Nie chę opisywać 

reakcji świata na to
co się wydarzyło, 
ani spekulować, co
się stało.
Chciałabym
natomiast opisać
jak my,  młodzi
ludzie,  przyjęliśmy
tę smutną
wiadomość ,co
wtedy czuliśmy,  jak
się
zachowywaliśmy…

To była sobota.
Pamiętam, że był
wtedy bardzo ładny
dzień. Miałam już 
wysiadać  z mamą  
z samochodu,  gdy w
radio usłyszałam
komunikat że,
samolot prezydencki 
rozbił się w drodze
na uroczystości
katyńskie.
Zamarliśmy.

Mama miała
wyłączać auto ale
zastygła z do połowy
przekręconymi
kluczykami,
słuchając 
komunikatu z radia.
Na początku nie
zrozumiałam, co to
znaczyło.  Przez 
głowę by mi nie
przeszło, że
prezydent z resztą
załogi mogli zginąć.
Wysiadłyśmy z
samochodu i
weszłyśmy do
sklepu.  Tam
wszyscy byli
zgromadzeni wokół
małego telewizora:
klienci, właściciele
sklepu, sprzątaczki...
Wszyscy oglądali,
wpatrzeni w mały
telewizor, słuchając
najświeższych
wiadomości. 

Nigdy nie zapomnę
tego dnia, gdy
dowiedziałam się o
katastrofie.
Jak zareagowali na
katastrofę
smoleńską inni
uczniowie chce
odpowiedzieć
przeprowadzając
wywiad z Julią
Kaliciak uczennicą
klasy II gimnazjum:
- Gdzie byłaś i co
robiłaś gdy
dowiedziałaś się o
katastrofie
smoleńskiej?
- Byłam wtedy w
domu. O katastrofie
dowiedziałam się od
taty. Pracował wtedy
w warsztacie,  gdy 
usłyszał w radio, że
rozbił się samolot
prezydencki.
Włączyłam telewizor
i oglądałam

najświeższe
wiadomości.
Następny wywiad
przeprowadziłam z
opiekunem panią
Joanną Buryło :
- Kiedy dowiedziała
się pani o
katastrofie?
- Pamiętam, że było
wtedy spotkanie
młodych w
Jarosławiu. Byłam w
służbie 
porządkowej.
Wyszliśmy z mszy ,
gdy podszedł do nas
ksiądz i powiedział
nam, że rozbił się
samolot. Powiedział,
że w samolocie był
biskup, którego znał.
Potem powiedział, że
będzie odprawiona
msza za ofiary
katastrofy. Ja i moja
kuzynka poszliśmy
do kaplicy na mszę.

Było bardzo
przygnębiająco.
- Jak pani
zareagowała?
- Wpierw
zadzwoniłam do
mamy, która
potwierdziła słowa
księdza. Potem
spotkanie nie było już
takie radosne.
Odwołali wszystkie
koncerty i zabawy.
Atmosfera była dość
smutna. Na pewno
nie zapomnę tego
dnia.
  To tragiczne
wydarzenie
pozostawiło w sercu
moim i reszty
Polaków trwały ślad.
Mimo tylu lat pamięć
o ofiarach katastrofy
pozostaje wciąż
żywa.

Przygotowała: 
ANNA SOCHA

źródło:

             10.04.2010-10.04.2014
KOLEJNA ROCZNICA KATASTROFY
SMOLEŃSKIEJ - SAMOLOTU TU-154

wiadomości.dziennik.pl
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Rozrywka: KAMIL KRÓLIKOWSKI

1.Rozwiąż rozsypankę lub przekreśl  słowa,które nie istnieją .
iewconlka
okjja
nkiasp
szykok
sabałei
2.Odpowiedz na pytania:
1.Jak spędzasz Święta Wielkanocne ?
2.Co będzie się znajdować  w twoim koszyczku?
3.Jak będzie wyglądał twój stół wielkanocny ?
4.Co będziesz robił  w Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę ?
5.Co myślisz o dwudniowych feriach po świętach?
6.Co robisz w Oblewany  Poniedziałek ?

RECENZJA FILMU - ALEKSANDRA
STASIEŃKO

Reporter Thomas Andres (Rupert Friend) i jego przyjaciel oraz kamerzysta
Sebastian Ganz (Richard Coyle) wyruszają do Gruzji. Ich dramatyczna
„przygoda” rozpoczyna się zaraz po przyjeździe, podczas bombardowania
wioski. Pomagają w przewiezieniu rannych do szpitala. Później stają się
świadkami bestialskich mordów Rosjan na gruzińskich cywilach. To
wszystko filmuje Sebastian.

Reporter Thomas Andres (Rupert Friend) i jego przyjaciel oraz kamerzysta
Sebastian Ganz (Richard Coyle) wyruszają do Gruzji. Ich dramatyczna
„przygoda” rozpoczyna się zaraz po przyjeździe, podczas bombardowania 
wioski. Pomagają w przewiezieniu rannych do szpitala. Później stają się
świadkami bestialskich mordów Rosjan na gruzińskich cywilach. To
wszystko filmuje Sebastian.
Mimo licznych przeciwności, nie zaprzestają starań o pojawienie się na
antenie, lecz żadna stacja nie jest zainteresowana transmitowaniem wojny,
gdy właśnie rozpoczęły się igrzyska olimpijskie w Pekinie.
Do reporterów przyłącza się Tatia (Emmanuelle Chriqui) i oferuje im swą
pomoc w zamian za uratowanie jej życia i życia jej rodziny.
„5 dni” świetnie ukazuje postawy prawdziwych reporterów. Obydwaj cechują
się wytrwałością, zdolnością do poświęceń dla dobrego materiału,
obiektywizmem, dążeniem do odkrycia i rzetelnym ukazaniem prawdy. Ich
zaangażowanie w to, co robią, zasługuje na uznanie. Mimo, że są
zszokowani tym co widzą, nie rezygnują i nadal wykonują swoją pracę.
Bardzo duże wrażenie robią rewelacyjne efekty specjalne. Znakomite kadry,
ujęcia z góry, z perspektywy bombowców,  oraz podczas wymiany ognia
między żołnierzami podnoszą wartość filmu pod względem technicznym.
Ekranizację uzupełniają dobrze dobrane role Andy’ego Garcii, Vala Kilmera
oraz Mikko Nousiaina.
Film nie do końca ukazuje prawdę historyczną, kilka ważnych elementów
pomija, lecz mimo wszystko warty jest obejrzenia. Szokująca prawda o
bestialstwie w XXI w., daje do myślenia i na długo pozostaje w pamięci.

źródło: fronda.gliwice.pl
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