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Numer specjalny

"Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali"
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Witajcie!

Stopka redakcyjna:

Pierwszy po wakacjach numer naszej gazetki będzie
wyjątkowy. W tym specjalnym wydaniu mamy ogromną
przyjemność poinformować naszych pierwszoklasistów, a
starszym uczniom przypomnieć o tym, kto jest patronem naszej szkoły. Pewnie juŜ domyśliliście się, Ŝe tematem artykułów jest Ŝycie Jana Pawła II. Napiszemy teŜ trochę o tym,
do czego zobowiązuje nas nasz Patron. Jak zwykle dowiecie się, co działo się w murach naszej ukochanej szkoły.
Tym razem jednak cofniemy się trochę dalej w przeszłość.
Nie będziemy zdradzać wszystkiego juŜ na początku. Mamy
nadzieję, Ŝe dowiecie się z tego numeru czegoś, co Was
zainteresuje.
Z pozdrowieniami
Zespół Redakcyjny

Wiersz - dedykacja
Uczniom i nauczycielom zaczynającym
nowy rok szkolny dedykujemy ten wiersz
z Ŝyczeniami, by prośby były wysłuchane .
Spieszyć się spokojnie
Naucz mnie, Panie,
właściwie wykorzystywać czas,
jaki mi dajesz,
bym go nie marnował.
Naucz mnie patrzeć na dzień jutrzejszy be z obawy.
Naucz mnie czerpać naukę z popełnionych błędów
tak, bym nie popadał w skrupuły.
Naucz mnie myśleć o przyszłości
wiedząc, Ŝe nie będzie taka, jaką sobie wyobraŜam.
Naucz mnie tak boleć nad popełnionymi grzechami,
aby nie ogarniał mnie niepokój.
Naucz mnie działać bez pośpiechu
i spieszyć się spokojnie.
Naucz mnie łączyć pokój z gorliwością
i zapał ze spokojem.
PomóŜ mi, gdy zaczynam,
gdyŜ to właśnie wtedy jestem słaby.
Czuwaj nad moim skupieniem przy pracy,
a przede wszystkim wypełnij pustkę
moich poczynań.
JE AN G UI TT ON

Redaktorzy:
Mariusz Ligocki
Anna Mucha
Magdalena Slupik
Kamila Święczkowska
Katarzyna Bielawska
Krzysztof Sadowski
Piotr Waśkiewicz
Barbara Bojko
Justyna Kondrat
Katarzyna Ma zur
Magda Niewińska
Małgorzata Sielewińska
Alicja Gościewska
Ewelina Roszkowska
Joanna Turkowska
Monika Nieborak
Paulina Wojtacha
Opiekunowie :
Krystyna Biedrycka
Daniel Karczmarzyk
Jolanta Harasimczuk
Adres mailowy:
gimkleosingazetka@op.pl
Strona Internetowa
Gazetki „To My”:
www.zskleosin.neostrada.pl

S tr. 3

„Kto nie dąŜy do rzeczy niemoŜliwych,
nigdy ich nie osiągnie”
Heraklit
Jak przystało na szkołę, której patronem jest Jan Paweł II, nasze gimnazjum w ubiegłym roku szkolnym uplasowała się na drugim miejscu w województwie pod względem
liczby laureatów w konkursach przedmiotowych.
Oto szczegóły:
Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowało się 15
uczniów, z tego 9 osób zostało laureatami: po jednej osobie
z języka polskiego, matematyki i chemii , ale z języka angielskiego i biologii po 3 laureatów. Gratulujemy!
A teraz małe posumowanie.
Od 2001/2002 roku, czyli od czasu pierwszych konkursów przedmiotowych w gimnazjum do tej pory, czyli do obecnego roku szkolnego (2006/2007) w naszym gimnazjum było
56 finalistów konkursów przedmiotowych, z tego 23 laureatów róŜnych konkursów przedmiotowych. A oto liczba laureatów w rozbiciu na poszczególne przedmioty:
Język polski
- 9 laureatów
Biologia
- 6 laureatów
Język angielski
- 3 laureatów
Matematyka
- 2 laureatów
Historia
- 1 laureat
Geografia
- 1 laureat
Chemia
- 1 laureat
Mamy nadzieję, Ŝe następne lata okaŜą się równie
albo jeszcze bardziej owocne pod tym względem jak poprzednie.
Gratulujemy uczniom, nauczycielom i Ŝyczymy następnych sukcesów.
Redakcja

Wybrane konkursy pozaszkolne (tylko rok szk. 2005/2006)
1. Zespół „Fistulatores” - laureat III Podlaskiego Festiwalu
Szkolnych Zespołów Muzyczn ych „Akolada”.
2. Tomasz Zdrojkowski - wyróŜnienie w II Gimnazjadzie Polonistycznej pod hasłem „Język świadczy o mnie”.
3. VI Przegląd Twórczości Dzieci i MłodzieŜy w woj. podlaskim
• III miejsce za twórczość literacką Anna Konopko III B
• I miejsce w kategorii „Haft” Anna Mironowicz III F
• II miejsce w kategorii Twórczość Plastyczna Monika Pruszyńska
• III miejsce w kategorii Tworzenie stron WWW Arkadiusz
Wasiluk III D
4. Kangur Matematyczn y 9 w yróŜnień.
Redakcja
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Jan Paweł Wielki
Wiele szkół nosi jego imię… Ale ta jest
wyjątkowa…
Kleosin. Niewielka miejscowość tuŜ
za Białymstokiem. Trochę domków jednorodzinnych, trochę bloków, place zabaw dla
dzieci, kościół, sklepy, kioski… Jednym słowem zwyczajne malutkie miasteczko formalnie będące wsią. I to, na co kaŜdy powinien zwrócić uwagę: Zespół Szkół im. Jana
Pawła II.

rze źbioną twarzą papieŜa. Pod nią stoją
świeŜe kwiaty.
– Szkoła Podstawowa przybrała imię Jana
Pawła II 3 października 1998, a po powstaniu
gimnazjum przeszło ono na cały Zespół
Szkół w Kleosinie. Uczniowie, ich rodzice,
nauczyciele i wszyscy inni pracownicy szkoły
mieli trudne zadanie gdyŜ głosowali nad
dwiema propozycjami: papieŜ oraz Janusz
Korczak. MoŜna powiedzieć, Ŝe jednogłośnie
wybrano Ojca Świętego. Od tego czasu staram się śledzić to, co dzieje się wokół patrona, zwłaszcza tutaj, w jego „kąciku” – opowiada nasza przewodniczka.
Idziemy dalej korytarzem. Na ścianach
wiszą kolorowe obrazki wykonane przez
dzieci ze szkoły podstawowej. Przedstawiają

Jaka ta szkoła… mała!
Ul. Zambrowska 18. Jak na dwie placówki oświatowe obok siebie budynek nie
jest duŜy, ale zachęca do zajrzenia do środka. Wysoko nad wejściem wisi tabliczka informująca o patronie obu szkół – Janie
Pawle II.
Wchodzimy na „Trzy”…
Raz… Trzy!
Zaraz przy wejściu wita nas pani z
portierni. Pyta, po co przyszliśmy. Gdy mówimy, Ŝe chodzi o patrona, proponuje, Ŝe
nas oprowadzi. Zgadzamy się. Najpierw
udajemy się do, jak mówi, „kącika patrona”.
Uwagę przykuwa tablica na ścianie z wy-

one nikogo innego, jak Ojca Świętego.
-Te galerie powstają po kolejnych edycjach
konkursów plastycznych, organizowanych
przez panie Ewę Toczyńską i Renatę Kalinowską. Dzieci bardzo chętnie biorą w nich
udział, a takich obrazków w całej szkole wisi
mnóstwo. Ogólnie uczniowie bardzo angaŜują się w sprawy patrona, szczególnie było
to widoczne tuŜ po śmierci Ojca Świętego.
Codziennie zapalano znicze, przynoszono
świeŜe kwiaty. Przy „kąciku patrona” całe
dni trzymali wartę harcerze z 66 Białostockiej DruŜyn y Harcerskiej, przychodzili z gitarą, śpiewali „Barkę”, „Wadowice – moje miasto” i inne „papieskie” piosenki… Do dnia
dzisiejszego w rocznicę wyboru Karola Wojtył y na papieŜa, w jego urodziny oraz w
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dzień jego śmierci całe klasy przychodzą tutaj by się pomodlić… Pamiętają…
Podziękowaliśmy serdecznie naszej
pani przewodnik i udaliśmy się do gabinetu
pani dyrektor, aby poprosić o pokazanie Izb y
Pamięci. Pani BoŜena Nienałtowska chętnie
zgodziła się nam towarzyszyć.

wie z róŜnych pielgrzymek – tłumaczy p. Nienałtowska.
Na jednej ze ścian widzimy dwa sztandary – Szkoł y Podstawowej i całego Zespołu
Szkół. Na stoliku leŜy pięknie oprawiona
księga.

Małe, ale piękne!
Wchodzimy na ostatnie piętro po szerokich schodach. Po lewej stronie wisi duŜa
tablica ze słowami papieŜa: „CzegóŜ moŜna
bardziej Ŝyczyć całemu narodowi i całej ludzkości, wszystkim dzieciom świata, jeśli nie
owej lepszej przyszłości, w której poszanowanie praw dziecka stanie się pełną rzeczywistością”, a na ścianie obok zdjęcia Jana
Pawła II z pielgrzymek. Dalej niczym niewyróŜniające się drzwi… Wchodzimy. Pomieszczenie jest bardzo niewielkie, ale jakŜe interesujące i chyba najwaŜniejsze w całej szko- -Jest to kronika Izby Pamięci. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły wpisują do
niej swoje przemyślenia, refleksje dotyczące
patrona. Najdonioślejsze pochodzą z ostatnich dni Ŝycia Jana Pawła II oraz okresu tuŜ
po jego śmierci. Społeczność szkolna przelewała swój ból i wspomnienia na karty kroniki,
a z tego powstała przepiękna pamiątka.
W centralnym miejscu pomieszczenia
stoi popiersie Jana Pawła II, na lewo od niego znajduje się portret papieŜa. TuŜ obok jest
równieŜ regał z ksiąŜkami i albumami o Ojcu
Świętym, a takŜe kronika szkolna. Naprzeciwko rzeźby Jana Pawła II ustawiono napisany prze z niego testament.
le… Izba Pamięci.
-Izba powstała z inicjatywy społeczności
szkolnej oraz grona pedagogicznego tuŜ po
nadaniu imienia. Ufundował ją Urząd Gminy
w Juchnowcu – opowiada pani dyrektor. W
gablotkach znajduje się mnóstwo przedmiotów związanych z patronem, są to m.in. artykuły z prasy, zdjęcia, pocztówki…
-Eksponaty pochodzą z róŜn ych źródeł, m.in.
od mieszkańców Kleosina, sponsorów, księŜy biskupów, którzy odwiedzili naszą szkołę,
księdza proboszcza parafii p.w. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus. Niektóre przedmioty zakupujemy sami, część przywo Ŝą nam ucznio-

Wszystko, co dobre szybko się kończy…
Powoli dobiega końca nasza wycieczka po szkole. Zmierzając ku wyjściu, mijamy
tablice z kolejnymi cytatami Jana Pawła II. Nasza placówka jest naprawdę inna niŜ
wszystkie. Tu częściej wpada się w zadumę,
myśli o własnym Ŝyciu… I to nie tylko dorośli,
młodzieŜ te Ŝ! To nie jest tak, Ŝe nikt nie rozrabia, nie… Tutaj po prostu inaczej patrzymy
na świat… Bardziej ufnie…
Natalia Szczech
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Pope John Paul II

Pope John Paul
II (Latin: Ioannes Paulus
PP. II), born Karol Józef Wojtyła (Ma y 18,
1920 – April 2, 2005) reigned as Pope of the
Catholic Church from October 16, 1978 until
his death more than 26 years later, making
his the second-longest pontificate in modern
times after Pius IX's 31-year reign. He was
the first (and only) Polish Pope and the first
non-Italian Pope since the Dutch Adrian VI
in the 1520s. According to the Time 100, he
is one of only four people in history to have
shaped both the 20th century and the early
21st.
His early reign was marked by his opposition to Communism, and he is often
credited as one of the forces which contributed to its fall. In the later part of his pontificate, he was notable for speaking against
consumerism, unrestrained capitalism, abortion, relativism and what he deemed the
"culture of death". During his reign, the pope
travelled extensively, visiting over 100 countries, more than any of his predecessors. As
part of his special emphasis on the universal
call to holiness, he was said to have canonized a great many people. He was Pope during a period in which Catholicism's influence
declined in developed countries but expanded in the Third World.
John Paul II was fluent in numerous
languages: his native Polish and also Italian,
French, German, English, Spanish, Russian,
Portuguese, Croatian and Latin.
In 1992, he was diagnosed as having
Parkinson's disease. On 2 April 2005 at 9:37
p.m. local time, Pope John Paul II died in the
Papal Apartments while a vast crowd kept
vigil in St Peter's Square below. Millions of
people flocked to Rome to pay their respects
to the body and for his funeral. The last
years of his reign had been marked by his
fight against the various diseases ailing him,

provoking some concerns that he should
abdicate. On Ma y 9, 2005, Pope Benedict
XVI, John Paul II's successor, waived the
five year waiting period for a cause for beatification to be opened.
Difficult words:
Reignet- panowanie
Modern- nowoczesny
Since- odkąd
Notable- godny uwagi
Shaped- w kształcie
Marked- wyra źny
Emphasis- nacisk
During- podczas
Declined- podupadać
Fluent- biegły, płynn y
Disease- choroba
Funeral- pogrzeb
Make by: Mariusz Ligocki, from class 3c
Source: book, Big People in Big Chaos”

Samorząd Uczniowski
Kto tu rządzi? naszej szkoły w składzie: Łukasz Borowski
- przewodniczący, Magdalena Slupik - zastępca, skarbnik - Maciej Zieliński , sekretarz - Bartek Orzechowski (opiekunem jest
p. Marcin Zawadzki) zaplanował na ten
rok wiele niespodzianek, atrakcji i zmian.
Uczniowie, którzy przejęli władze nad samorządem ustalili nowy, bardzo ciekawy
plan pracy na rok 2006/2007. Nasi przewodniczący postarali się o to, aby nie był
nudny, dlatego zorganizują wiele konkursów, np. plastyczn ych: w ystrój i najciekawsza dekoracja klasy, plakaty o zdabiające drzwi na poszczególne okazje. Pierwszą zabawą będą otrzęsiny zorganizowane 12 października. Po „koceniu” odbędzie się dyskoteka dla 1-3 klas w hali
sportowej. O następnych atrakcjach, konkursach i zabawach poinformujemy w następnym wydaniu naszej gazetki „To My”.
Magda Słupik, Paulina Wojtacha
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Zespół do spraw Patrona - wywiad
Choć to dopiero początek roku szkolnego, Zespół do spraw Patrona pracuje pełną parą. W ostatnich dniach odbyła się pielgrzymka do Częstochowy, trwają intensywne
pracy nad przygotowaniem Święta Szkoły. O
tym i o innych sprawach rozmawiamy z jednym z członków Zespołu – p. wicedyrektor
Ewą Toczyńską.
- Od kiedy działa w naszej szkole Zespół
do spraw Patrona?
- 3 października 1998 roku szkole nadano
imię Jana Pawła II, po tym wydarzeniu powstał Zespół do spraw Patrona.
- Czym się zajmuje?
- Zespół przez cał y czas stara się rozpowszechniać wśród uczniów naukę, słowa i
czyn y naszego patrona. Dzięki temu uczniowie mają moŜliwość być blisko Boga i wiary
zgodnie z wolą Ojca Świętego. Obecnie Zespół pracuje nad zmianą wystroju korytarza
przy tablicy pamiątkowej, zamierzamy przedstawić słowa papieŜa, które kierował do nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
- W jaki sposób czcimy osobę Jana Pawła
II w naszej szkole?

- Czy w Izbie Pamięci znajdują się jakieś
pamiątki z pielgrzymek?
- Tak, z ka Ŝdego wyjazdu przywo zimy znaczki, plakaty, ksiązki… Na ostatniej pielgrzymce otrzymaliśmy Księgę Pamiątkową
„Rodzina Szkół Jana Pawła II”. Umieszczona
jest w niej takŜe strona o naszej szkole.
- Czy zdarzenia z Ŝycia szkoły lub teŜ Jana Pawła II są w jakiś sposób dokumentowane?
- Prowadzona jest Kronika Patrona.
- Kto naleŜy
do zespołu
patrona?
Zespół patrona zmienia
się co roku.
Przyb ywają
nowi nauczyciele, na przykład nauczyciele
wychowania fizycznego, angliści, poloniści.
UwaŜam, Ŝe Zespół do spraw Patrona jest
bardzo potrzebny, poniewaŜ dba o to, by
przypominać postać Jana Pawła II.
- Bardzo dziękujemy za wywiad.
- Ja równieŜ bardzo dziękuję.
Natalia Szczech i Kamila Święczkowska

Święto Szkoły,
czyli na co czekamy?

- Co roku wyjeŜdŜamy na pielgrzymki do
Częstochowy i do Wadowic, które organizowane są przez Rodzinę Szkół im. Jana Pawła II. Jest to organizacja ogólnopolska, zrzeszająca 551 szkół róŜnych typów .Zawsze w
tych spotkaniach uczestniczy bardzo duŜo
osób. Nasza szkoła od sześciu lat.
Poza tym obchodzone są święta, rocznice,
imieniny Jana Pawła II. Jest to bardzo waŜne, poniewaŜ nasz patron był wielkim człowiekiem.

ZbliŜa się Święto Szkoły, które przypada 16 października, tj. w rocznicę wyboru
kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
W tym dniu nie będzie zajęć lekcyjnych, natomiast wszyscy, tj. nauczyciele,
uczniowie, ich rodzice i mieszkańcy Kleosina
zbiorą się o godzinie 1000 w sali gimnastycznej naszej szkoły, b y uczestniczyć we Mszy
Świętej. Następnie będzie moŜna obejrzeć
program artystyczn y poświęcony Ŝyciu i d ziełu Jana Pawła II pt. „Czy masz telefon do nieba?”. Program przygotowują uczniowie gimnazjum pod kierunkiem pani Anny Piłaszewicz i pani Barbary Ma zurek.
Krzysztof Sadowski

Album o Ŝyciu Jana Pawła II
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PAP IE ś
W AN E GD OTAC H
Karol Wojtyła we wspomnieniach
przyjaciół, znajomych i współpracowników
Ludzie znający dobrze Jana Pawła II powiadają, Ŝe PapieŜ nawet w najgorszych
sytuacjach nie traci poczucia humoru.
Joaquin Navarro Valls, rzecznik prasowy
Stolicy Apostolskiej, zapytał go kiedyś
wprost:
- Czy Wasza Świątobliwość płacze?
- Nigdy na zewnątrz - odpowiedział PapieŜ.
Karol Wojtyła przyszedł na świat 18 maja
1920 roku w Wadowicach. Jego matka
Emilia powtarzała ponoć sąsiadkom, Ŝe
Lolek będzie wielkim człowiekiem...
W 1927 roku - wkrótce po tym, jak amerykański lotnik Charles Lindbergh samotnie
przeleciał nad Atlantykiem - zapytano małego Karola Wojtyłę:
- Kim chciałbyś zostać?
- Będę lotnikiem! - odpowiedział chłopiec.
- A dlaczego nie księdzem?
- Bo Polak moŜe być drugim Lindbergiem,
ale nie moŜe zostać papieŜem.
Dziennikarze często zadają pytanie,
jakie miał wady. Nie wiem. Nie znam. Do
gimnazjum biegł za trzy minuty ósma rano z pobliskiego rynku, obok którego
mieszkał, i wpadał w ostatniej chwili do
klasy z wielką, rozwichrzoną gęstwą włosów, które nigdy nie chciały go słuchać.
Fryzura Karola była przedmiotem Ŝartów
jeszcze na studiach. Wśród wierszyków
pisanych przez studentów polonistyki
znalazł się i taki: "Młodym rybom brak
podniebień \ Czy Wojtyła ma juŜ grzebień?".
16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieŜa. 264. biskup
Rzymu przyjął imię Jan Paweł II. Tego

samego dnia polska himalaistka Wanda
Rutkiewicz zdobyła najwyŜszy szczyt
świata Mount Everest.
Wanda Rutkiewicz osobiście spotkała PapieŜa latem 1979 roku podczas jego
pierwszej pielgrzymki do Polski. Ofiarowała mu wtedy kamień z najwyŜszej góry
świata, a on powiedział: - No proszę, jednego dnia pani i ja zaszliśmy tak wysoko.
W roku 1969 ukazała się najwaŜniejsza
praca filozoficzna Karola Wojtyły: "Osoba i
czyn", ksiąŜka znakomita, ale bardzo trudna...
- Kardynał Wojtyła lubił odwiedzać proboszcza w Kętach, księdza prałata Józefa
Świądra, z którym doskonale się rozumieli,
a nawet przyjaźnili - opowiada ksiądz
Franciszek Kołacz. - Kiedyś, podczas rejonowego spotkania księŜy w Oświęcimiu,
ksiądz Świąder jakimś Ŝartem "dokuczył"
księdzu kardynałowi, który karcąc go, powiedział:
- Ej, prałacie, będziesz za to siedział w
czyśćcu
Od pewnego czasu stanem zdrowia Jana
Pawła II zaczęły bardzo interesować się
media. Powtarzano kaŜdą plotkę na ten
temat. A sam PapieŜ, pytan y o swoje
zdrowie, odpowiadał: "Nie wiem, nie zdąŜyłem jeszcze przeczytać porannej prasy"
Wy brał: Krzy sztof Sadowski

S tr. 11

Wszyscy ludzie rodzą się wolni
"Człowiek otrzymał dar wolności od swego Stwórcy. Wolność czyni człowieka
zdolnym do najwyŜszego aktu ludzkiej godności; do miłości i adoracji Boga.
Wolność posiada jednak swoją cenę. Wolność nie oznacza samowoli."
Jan Paweł II Wiedeń, 11.09.1983r.

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi w swojej godności i w swych prawach. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec
innych w duchu braterstwa, a najwaŜniejszym prawem jest prawo do Ŝycia"

ne i nie pochwalne czyn y. WiąŜę się z tym
obecnie zawieszona w naszym kraju kara
śmierci, gdyŜ „czy człowiek ma prawo zabić, w karze za złe postępowanie?”- odpowiedź jest niebywale trudna. śycie jest naszym największym skarbem, który nawet
za najbardziej niepochlebne czyn y powi"Wszyscy ludzie rodzą się wolni i rów- nien być zachowany i uszanowany. Powinni..." - tymi słowami Zgromadzenie Ogólne no to być prawo zasadnicze, gdyŜ po co
Narodów Zjednoczonych nawiązało do trady- człowiekowi np. prawo do pracy, czy urlocji Wielkiej Rewolucji Francuskiej i uchwalo- pu, gdy niema zagwarantowanego prawa
nej w 1789 roku Deklaracji Praw Człowieka i do Ŝycia? Rząd Polski juŜ kilka lat temu wiOb ywatela. Historia praw człowieka sięga nien wprowadzić prawem zasadniczym jednak swoimi korzeniami aŜ do czasów tak jak dokumentem zasadniczym jest konHammurabiego, władcy staroŜytnej Babilonii. stytucja - obowiązującym wszystkich, naW swoim słynnym Kodeksie przypisał on wet okrutnego seryjnego zabójcę, który
władzy królewskiej rolę straŜnika sprawiedli- bezmyślnie pozbawia innego człowieka tewości, chroniącego "słabych przed złymi go prawa, gdyŜ nawet jego czyn y nie zabiouczynkami silnych". Wra z z ro zwojem myśli rą mu nigdy jego człowieczeństwa i duszy
demokratycznej, w staroŜytn ych Atenach po- ludzkiej. Jest to rzecz myślę - oczywista,
jawiły się pierwsze ustawy wprowadzające ........
......lecz niestety sporna…
prawną ochronę podstawowych swobód obywatelskich: wolności czynu i słowa w graniPrzygotował: Mariusz Ligocki kl. III c
cach prawa oraz równości praw obywateli.
Jednak najwaŜniejszym z nich była ochrona
Ŝycia.
Międzynarodowy system ma za zadaJan Paweł II naszym wzorem
nie chronić przyrodzone i niezbywalne prawa
człowieka. Historia tych praw liczy juŜ blisko
Jesteśmy uczennicami szkoły, której
3 tys. lat, a mimo to rządy i międzynarodowe patronem jest Jan Paweł II. To dla nas barorganizacje wciąŜ alarmują o raŜących przydzo waŜne, poniewaŜ był to wielki człowiek.
padkach ich naruszania. Poziom ich prze- Jesteśmy dumne z tego, Ŝe to Polak został
strzegania w poszczególnych państwach jest papieŜem. Gdy nie mamy siły juŜ się uczyć,
chyba najwaŜniejszym wskaźnikiem rozwoju przypominamy sobie, jak wielkim człowiecywilizacyjnego danego kraju. Dobrobyt i kiem jest patron naszej szkoły. Jesteśmy
wielkość narodu budują obywatele, ale do tego pewne, Ŝe Karol Wojtyła, będąc
tego konieczne jest zapewnienie im podsta- uczniem, trwał w swoich postanowieniach.
wowych swobód, z prawem do Ŝycia na Nawet w chwilach, gdy nie miał juŜ siły i
pierwszym miejscu. Polska jako kraj wysoko chęci na naukę, nie poddawał się i próborozwinięty, europejski- powinien juŜ dawno to wał dalej. Więc bierzemy z Niego przykład i
zro zumieć. To, co w państwach demokra- pracujemy, cały czas myśląc o tym, Ŝe
tyczn ych jest juŜ standardem, w wielu miej- efekty będą tego warte. Ta świadomość dascach na Ziemi jest jeszcze nieosiągalnym je nam siłę do dalszej pracy.
ideałem.
Ka mila Święczkowska
i Alicja Gościewska
Prawo do Ŝycia powinien mieć kaŜdy,
bez względu na swe, nawet czasem nagan-

Z ostatniej chwili…

Z wizytą u Pani Jasnogórskiej
W dniach 4 - 5.10.2006r uczniowie naszej szkoły wzięli udział w kolejnym juŜ spotkaniu Rodziny Szkół imienia Jana Pawła II.
Przedstawiciele 551 placówek, jak co roku,
zebrali się w Częstochowie. Był to jeden z najliczniejszych tego typu zjazdów, jakie odbyły
się w ciągu ostatnich lat. Najsilniejszą pod
względem liczebności grupą byli uczniowie z
Małopolski. Z naszej szkoły pojechało około
50 osób. Po drodze zwiedzili oni Kościół Św.
Stanisława w Warszawie i muzeum Księdza
Popiełuszki. Podczas wizyty na Jasnej Górze
zobaczyli między innymi arsenał i skarbiec. Jak co roku wzięli udział we mszy świętej przed
obrazem Najświętszej Marii Panny i Apelu Jasnogórskim. Po raz kolejny wielu uczniów miało
okazję poznać miejsca tak bliskie naszemu patronowi, przeŜyć wspaniałe chwile w gronie
Rodziny Szkół Imienia Jana Pawła II, a takŜe poznać wiele nowych osób i jeszcze bardziej
zŜyć się ze swoimi szkolnymi kolegami.
Z panem Stanisławem Cydzikiem rozmawiała Monika Nieborak
O wrażenia też zapytaliśmy innych pątników
Częstochowę odwiedziłam po raz pierwszy.
Pojechałam, aby zobaczyć tamtejsze zabytki. Przede wszystkim zwiedzaliśmy kościoły i miejsca święte. Najbardziej podobał
mi się skarbiec, w którym znajdowały się
przeróŜne przedmioty ze złota, brązu. Najczęściej była to biŜuteria i obrazy. Pielgrzymka bardzo mi się podobała.

Pielgrzymka bardzo mi się podobała. Zwiedziłem wiele ciekawych miejsc. Wróciłem z niej
odmieniony. Zachęcam wszystkich do wyjazdu na pielgrzymkę do Częstochowy za rok.
Łukasz Janczewski kl.Ic

***

Sylwia Olszewska kl. Ic

∗***
Bardzo mi się podobało na tej pielgrzymce.
Zwiedziłam wiele ciekawych miejsc. Zdobyłam duŜo informacji o waŜnych ludziach.
Najbardziej podobało mi się w skarbcu. Była
tam biŜuteria noszona przez dawnych królów. Zachęcam do wyjazdu na taką pielgrzymkę.

Pielgrzymka do Częstochowy uświadomiła mi
jak bardzo waŜna jest wiara. To, co tam usłyszałam i zobaczyłam, jest nie do opisania. W
takiej mszy jak w Częstochowie nigdy jeszcze
nie uczestniczyłam i Ŝadnego naboŜeństwa
tak nie przeŜywałam. Chciałabym jeszcze
raz pojechać do Pani Jasnogórskiej .

Justyna Sielewińska kl. Ic
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