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KOCHANI CZYTELNICY!
NA WIOSNĘ „WYRÓSŁ” KOLEJNY - 42. NUMER BRATKA

ZAPRASZAMY DO LEKTURY !
- SZACHY – KRÓLEWSKA GRA
- RODZINA, ACH RODZINA…
- DZIEŃ KOBIET
- PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY
- SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW
- RODZINY POLSKIE – RODZINOM UKRAIŃSKIM…
- PISANKI, KRASZANKI
- TURNIEJ W „MOCOWANIU SIĘ NA MACIE”
- ALA NA PODIUM!
- CUDNE ŚWIĘTA…
- WITAMINY
- SZKOLNY EKOTURNIEJ KLAS I-III
- ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI 2014
- NASZ CZŁOWIEK W NIEBIE
- KONKURSY, APELE

WIOSNA…
DLA MNIE BRATKAMI OBJAWIA SIĘ,
GAMĄ BARW CO URZEKA,
SYMBOLIKĄ PRZYJAŹNI Z CZŁOWIEKIEM CZŁOWIEKA…
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SzachySzachy- królewska gra
Szachy to wspaniała,
wspania a, znana od stuleci gra i zarazem dyscyplina sportowa.
Wywiera pozytywny wpływ
graj cego, ucząc
ucz c przewidywania, logicznego
wp yw na grającego,
myślenia,
zawodnictwa, cierpliwości,
my lenia, sportowego wspó
współzawodnictwa,
cierpliwo ci, a przede wszystkim
ćwiczy
wiczy naszą
nasz pamięć.
pami .

KOLEJNY KONKURS SZACHOWY w…
Gorzkowicach
W dniu 13.02.2014r. odbyły
odby y się
si powiatowe rozgrywki szachowe.
Naszą
Nasz szkołę
szko reprezentował
reprezentowa zespół
zespó w składzie:
sk adzie: Julia Staniewska,
Jakub Wasik, Bartłomiej Owczarek, Michał Mikuła

Drużyna
Dru yna systematycznie trenuje szachowe umi
umiejętno
ej tności
tno ci pod okiem Pana
Marka Miki. W tym roku wypadł
wypadła o wiele lepiej niż
ni podczas ubiegł
ubiegłorocznych
zmagań,, bo zaj
zajęłła …III miejsce. Brawo! To by
byłł prawdziwy szach i mat !
zmaga
Śmia
miał
miało można
mo na rzec: Trening czyni mistrza!
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M.M.

Rodzina, ach rodzina...

Dzień Babci i Dzień Dziadka to wyjątkowe święta, jedne
z najmilszych, a zarazem najsympatyczniejszych świąt w szkolnym
kalendarzu. Właśnie z tej okazji przygotowaliśmy biesiadę rodzinną,
poprzez którą chcieliśmy wyrazić swoją miłość, wdzięczność, szacunek dla
Babć i Dziadków. To przecież od nich my, wnuczęta, otrzymujemy
wiele
ciepła,
dobra,
za
które
warto
i
trzeba
dziękować.
W tym wyjątkowym dniu wcieliliśmy się w role aktorów, tancerzy
i piosenkarzy. Pomimo tremy związanej z występem, uroczystość wypadła
pięknie. Otrzymaliśmy gromkie brawa, a Babcie i Dziadkowie byli dumni
SU
ze swych wnucząt.

Był to wspaniały dzień, pełen wzruszeń, serdeczności, radości
i wspólnej zabawy…
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Konkursowe zmagania …

z golarką , warkoczami…

…i krawatami…
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NASZ SZKOLNY
LISTONOSZ - Jakub Wyderka z kl. VIa w tym
wyjątkowym dniu obdarowywał wszystkie Panie uśmiechem
i lizakami – tulipanami.
Wszystkim przedstawicielkom płci pięknej
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzymy, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się doceniane.
Męska część szkolnej społeczności
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SU pod okiem Pani J. Sobutkowskiej zorganizował…

SZKOLNE WYBORY SUPER BABY

ZASZCZYTNY TYTUŁ - SUPER
BABY 2014 - ZDOBYŁA- Aleksandra Kamińska kl. VIb
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Dawniej

wierzono,

że

magiczne

obrzędy

przyśpieszą

nadejście

wiosny.

Jedną

z takich właśnie tradycji ludowych było topienie Marzanny. Topienie lub palenie chochoła ze słomy
jest obecnie tradycyjnym wiosennym rytuałem wypędzania zimy. Zwyczaj ten miał swoje początki
już w czasach pogańskich. Wynoszono ją ze wsi, w czwartą niedzielę Wielkiego Postu. Postać
ta symbolizowała śmierć, zimę, zło, choroby i wszelakie problemy nękające ludzi. Palono ją ,
topiono w celu wypędzenia zimy i nadejścia wiosny. Dziś nie jest już kojarzona ze złym
zabobonem. Topienie czy palenie Marzanny stał się formą zabawy dla dzieci i młodzieży.
Uczniowie naszej szkoły starają się, aby barwne tradycje naszych przodków nie odeszły
w zapomnienie. Dlatego i w tym rok zorganizowali konkurs na Najładniejszą Marzannę, który
cieszył się dużym zainteresowaniem,

a prezentowane prace z każdym rokiem są ciekawsze

i wymyślniejsze.
Tym razem najładniejsze Marzanny wykonali uczniowie klas: I a, II a i V a.

Kl. Ib

kl. IVa
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M.K.

Kl. IVb

Kl. Va

Kl. Vb

Kl. III

Wiktoria Matyja
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WYNIKI
KONKURSU:
I miejsce - Wiktoria Matyja
kl. Ia, II miejsce - kl. I b
I miejsce - kl. IV b,
I miejsce - kl. V b:
J. Włodarczyk, S. Bzik, P.
Jarosiński, D. Lauks ,
II miejsce - kl. IV a,
III miejsce - kl. Va
J. Staniewska, K. Stępień

1 kwietnia - SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW
To nie był primaaprilisowy żart!
Sprawdzian szóstoklasisty 2014 już za nami. Do tegorocznego egzaminu
przystąpiło 350 941 uczniów z całej Polski. Centralna Komisja Edukacyjna
przygotowała 17 zestawów zadań, w tym 16 w języku polskim oraz jeden w języku
litewskim. Pierwszy ważny sprawdzian w życiu - najważniejszy test w szkole
podstawowej, rozpoczął się o godz. 9.00 i trwał 60 lub 90 minut.
- To były łatwe rzeczy - twierdzą uczniowie.
Oby mieli racę, ale oficjalne wyniki poznamy dopiero w czerwcu ...
SP Gomulin,1 kwietnia 2014 r., godz. 8.40

Na szkolnym forum zebrało się 39 szóstoklasistów, którzy równo o 9.00 przystąpili
do pisania najważniejszego sprawdzianu w swoim dotychczasowym uczniowskim
życiu…
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„RODZINA RODZINIE. Rodziny polskie - rodzinom
ukraińskim…”
Pod takim
hasłem Caritas w Polsce zorganizowała akcję wysyłania paczek
na Ukrainę. Dzięki współpracy z Pocztą Polską, wszystkie paczki do 20 kg, nawet jeśli było ich
tysiące, zwolnione zostały z opłat . Należało jedynie na opakowaniu umieścić dopisek „dla
Ukrainy”. Caritas Spes przygotowała listę kilku tysięcy adresów potrzebujących wsparcia bądź
poszkodowanych. Łódzka Caritas otrzymała listę 84 rodzin z parafii w Bursztynie w IwanoFrankiwskiej oblasti.
Ze względu na ochronę danych osobowych, lista nie zawierała bezpośredniego adresu
rodziny ukraińskiej. Otrzymaliśmy jedynie numery identyfikacyjne, dzięki którym paczki trafiły
do adresatów za pośrednictwem miejscowego księdza proboszcza. Do numeru dołączono krótki
opis rodziny, by w ten sposób ułatwić dobranie odpowiednich produktów.
Z inicjatywy Ks. Proboszcza Jana Cholewy w akcję włączyli się wszyscy uczniowie naszej
szkoły, którzy zgromadzili produkty spożywcze, chemiczne, kosmetyczne i tekstylne o łącznej
wadze 240 kilogramów. Wszystkie paczki wraz z listami i świątecznymi kartami zostały
dostarczone przez Pana Marka Mikę do Urzędu Pocztowego w Piotrkowie Tryb. i wysłane
na Ukrainę. Mamy nadzieję, że choć trochę pomogą ukraińskim rodzinom zagrożonym
kryzysem ekonomicznym, ofiarom Majdanu, niepewnym jutra…
Szkolnym wolontariuszom przy pakowaniu paczek przyświecała myśl Matki Teresy
z Kalkuty: Nie martw się tak bardzo problemami, jakimi żyje świat, ale po prostu odpowiadaj

na potrzeby konkretnych ludzi.
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PISANKI, KRASZANKI…
SPOTKANIE Z TWÓRCZYNIĄ LUDOWĄ
3 kwietnia 2014r. odbyło się spotkanie, w formie warsztatów,
z twórczynią ludową, Panią Krystyną Lauks. Uczniowie klas IV i V
wykonali pod okiem Pani Krystyny wielkanocne pisanki. Rada rodziców
zakupiła styropianowe jajka, które dzieci wykorzystały do ozdabiania
różnymi technikami. Nasz gość przywiózł wiele pomysłów i materiałów,
z których uczniowie korzystali przy tworzeniu wielkanocnych ozdób. Dzieci
wykazały się dużą kreatywnością i inwencją twórczą, powstały wspaniałe
pisanki. Zajęcia były doskonałą okazją do poznania tradycji świątecznych,
sposobów zdobienia wielkanocnych koszyczków i radości ze wspólnej pracy.
Każdy z uczestników zaniósł do domu pięknie ozdobione jajko.

Serdeczne
Serdeczne podziękowania składamy Paniom:
Paniom: Krystynie Lauks
i Agnieszce Malickiej za wspólne warsztaty artystyczne…
artystyczne…

N/z:: P. K. Lauks i uczniowie kl. IVa
N/z

Wystawa prac wielkanocnych

N/z:: P. A. Malicka, ucz. kl. IIa przy wspólnej
N/z
zabawie z krepiną i bibułą
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TURNIEJ o MISTRZOSTWO SZKOŁ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ w GOMULINIE
w „MOCOWANIU SIĘ
SI NA MACIE”
MACIE” 10.04.2014 r.

W zawodach wzięło udział dwudziestu ośmiu chłopców z klas. IV-VI
A oto wyniki:
W kategorii 42 kg: I miejsce –M. Lasota kl. IVB, II miejsce - A. Wojnicki kl. VIb, III
miejsce - J. Włodarczyk kl. Vb
W kategorii 50 kg: I miejsce – W. Jarosiński kl. VIb, II miejsce – I. Pauliński kl. VIa, III
miejsce – D. Kluf kl. VIa
W kategorii 60 kg: I miejsce – B. Owczarek kl. VIb, II miejsce – K. Dróżdż kl. VIa, III
miejsce – M. Małecki kl. VIb
W kategorii + 60 kg: I miejsce – J. Wyderka kl. VIa, II miejsce – P. Wesołowski kl. VIa, III
miejsce – P. Jarosiński kl. Vb
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Ala na podium! 15.04.2014 r. w Szkole Podstawowej nr 8
w Piotrkowie Tryb. odbył się IV Powiatowy Konkurs Poetycki
Piszę sercem, sercem maluję...
Adresowany był do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych powiatu
piotrkowskiego. Miał na celu zachęcenie młodych ludzi do mądrego tworzenia, zamykania
w słowach tego, co maluje się w sercu. Jak pisał Johann Wolfgang von Goethe:.(…)świat jest
tak wielki i bogaty, a życie tak pełne różnorodności, że nigdy nie brak okazji do wierszy.
Jury tegorocznej edycji konkursu po zapoznaniu się ze 167 wierszami uczniów
szkół podstawowych powiatu piotrkowskiego nadesłanymi na konkurs, postanowiło
przyznać nagrody i wyróżnienia, a jedno z nich , w kategorii: wiersz o Piotrkowie
Trybunalskim, przypadło Alicji Cieślak
Cie lak ucz. kl. IV b.
b.

Piotrków i Ja
Wiele rzec można o Piotrkowie,
Że miasto małe, dużo śmieci…
Dla mojej babci to całe życie,
Bo tu rodziły się jej dzieci.

Tu kościół Panien, tam u Fary,
Znajomy cmentarz, gdzie mogił wiele…
Tu jest dzieciństwo mojej mamy
I stary Chrobry, i przyjaciele…

Dlatego lubi wpaść do Polo
I w warzywniaku postać chwilę.
I choć ją nogi bolą,
Biegnie na Rynek, gdzie ludzi tyle.

A przed pomnikiem Jana Pawła,
Kiedy siadamy z babcią zmęczone,
To widzę konie i karetę,
I uśmiechniętą królową Bonę…

Tu jakiś koncert, zjazd rycerzy.
I choć się wokół tyle dzieje,
U Bernardynów msza polowa.
I my rośniemy, i świat się zmienia…
I co dzień tyle spraw dokoła.
Warto nasz Piotrków
I życie toczy się od nowa.
„ocalić od zapomnienia…”
Powyższy wiersz Ali Cieślak został zamieszczony w tomiku: Piszę sercem, sercem maluję…
Piotrków Tryb. 2014r.
M.K.
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Cudne świ
więta
wi ta głosi
g osi wiosna, niechaj zabrzmi pieśń
pie radosna!
Święta Wielkanocne mają w historii Kościoła Katolickiego szczególne znaczenie.
Zmartwychwstanie Chrystusa jest podstawą naszej wiary i gwarancją zmartwychwstania.
W Polsce święta są doniosłym wydarzeniem również ze względu na bogatą obyczajowość.
Wielkanoc kojarzy się nam z kolorowymi pisankami, święconką i śmigusem-dyngusem. Zgodnie
z tradycją dzielimy się jajkiem, składamy sobie nawzajem życzenia.
Święta Wielkanocy to czas radości i nadziei, dlatego 15.04.2014 roku
pod kierunkiem Pani Małgorzaty Tosiek uczniowie klas IV-VI przygotowali wzruszające
misterium. Przybliżyli wszystkim wydarzenia pierwszych godzin po Śmierci
i Zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Przy wymownej dekoracji, śpiewie pasyjnych
i wielkanocnych utworów, pojawiali się Apostołowie . Zasmuceni śmiercią Pana zostali
obdarowani nadzieją ponownego ujrzenia swego Jezusa przez przynoszące im Radosną Nowinę
Niewiasty . Maria Magdalena jako pierwsza zobaczyła Zmartwychwstałego i cały świat
zaśpiewał podniosłe :ALLELUJA!
M.K.

Chrystusowi był potrzebny
Ogród Oliwny,
Judasz, Kajfasz , Piłat,
Szymon i Weronika,
Krzyż, upadek i powstanie,
Golgota,
Śmierć grób,
By mógł powiedzieć o miłości do każdego z nas,
By dać nam nadzieję,
Która staje się pewnością , że jest Zmartwychwstanie.
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WITAMINY
WIT
AMINY
7 IV obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. W ramach Programu
Szkoły Promującej Zdrowie zrealizowano ten dzień pod hasłem
„Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”. Uczniowie przez tydzień
gromadzili informacje dotyczące poszczególnych witamin, poznawali
ich role w organizmie, objawy niedoboru oraz źródła tych składników
pokarmowych.
Podczas
podsumowania
projektu
każda
klasa
zaprezentowała przygotowany plakat i przepis kulinarny na danie
zawierające określoną witaminę. Na przerwie uczniowie jedli wspólnie
drugie śniadanie składające się głównie z warzyw i owoców. Dzieci
mogły sprawdzić swoją wiedzy o zdrowiu poprzez udział w szkolnym
konkursie.

Szkolny ekoturniej klas I-III
„Naszej planecie potrzebna jest pomoc. Giną rośliny i zwierzęta, zatrute są rzeki,
zanieczyszczone powietrze. Jesteśmy odpowiedzialni za naszą planetę i musimy jej pomóc”.
24.04.2014r. uczniowie klas młodszych wzięli udział w Szkolnym Ekoturnieju.
Dowiedzieliśmy się, czy wśród uczniów klasa I-III są prawdziwi ekolodzy. Drużyny: „Myszek”,
„Kotków”, „Świstaków”, „Muchomorów” i „Borowików” brały udział w konkurencjach, w których
musiały wykazać się wiedzą na temat ochrony środowiska przyrodniczego. Dzieci wyszukiwały
na ilustracjach przedmioty, których nie powinno być w lesie, wymieniały czynniki ułatwiające rozwój
roślinom, nazywały zwierzęta i kwiaty będące pod ochroną, segregowały śmieci, rozwiązywały
„wiosenne krzyżówki”. Wszyscy uczniowie okazali się wspaniałymi ekologami, dlatego
zostali nagrodzeni dyplomami i słodyczami.
L.C.
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Światowy Dzień Ziemi 2014
"Zmieniaj nawyki - nie klimat!"
Materiały pochodzą z prezentacji multimedialnej przygotowanej przez Panią
P. Baras na DZIEŃ ZIEMI

Zmiany klimatu –o co chodzi?
Zmiany klimatu stały się faktem, a ich wpływ na nas wszystkich jest coraz
większy. Czy zauważyłeś, że warunki pogodowe stają się coraz bardziej
ekstremalne? Czy nie wydaje Ci się, że w zimie jest coraz cieplej, mamy coraz
mniej śniegu, a więcej deszczu? Czy nie zauważyłeś, że co roku wiosna
przychodzi wcześniej, a zakwitanie kwiatów i przyloty ptaków mają miejsce
wcześniej niż oczekiwano?
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Wszystkie te zjawiska są oznakami coraz szybszych zmian klimatu, które określane są
również mianem globalnego ocieplenia. Jeżeli nie podejmiemy działań mających na
celu powstrzymanie tych zmian, to w ciągu obecnego stulecia globalne ocieplenie prawie
na pewno spowoduje dramatyczne zmiany w świecie, w którym żyjemy i zmieni nasz styl
życia.

Jakie są
s przyczyny zmian klimatu?
Klimat ulega zmianie z powodu trybu życia współczesnego człowieka, szczególnie
w bogatszych, gospodarczo rozwiniętych krajach, w tym w Unii Europejskiej.
Elektrownie, które zaopatrują nasze domy w elektryczność i energię cieplną, samochody
i samoloty, fabryki, gospodarstwa rolne– wszystkie te podmioty mają wpływ na zmianę
klimatu, ponieważ emitują tak zwane gazy cieplarniane.

Efekt cieplarniany
Nasza atmosfera działa jak przezroczysta warstwa ochronna wokół Ziemi. Przepuszcza
promienie słoneczne i zatrzymuje ciepło. Bez atmosfery energia cieplna słońca
odbijałaby się natychmiast od powierzchni Ziemi i wracała w przestrzeń kosmiczną.
Gdyby tak się stało, na Ziemi byłoby zimniej o około 30°C. Atmosfera działa więc jak
ściany szklarni. Dlatego właśnie mówi się o „efekcie cieplarnianym”, którego przyczyną
są znajdujące się w atmosferze gazy cieplarniane zatrzymujące energię cieplną.

Większość gazów cieplarnianych występuje w naturze.
Jednakże od czasów rewolucji przemysłowej w XVIII wieku
również ludzkość wytwarza gazy cieplarniane, i to w coraz
większych ilościach. W konsekwencji ich stężenie
w atmosferze jest obecnie wyższe niż kiedykolwiek w ciągu
ostatnich 650 000 lat. Powodują one, że efekt cieplarniany jest
silniejszy, a to z kolei prowadzi to wzrostu temperatury na
Ziemi, który jest przyczyną zmian klimatu.

Co należy
nale y zrobić,
zrobi , aby ograniczyć
ograniczy zmiany klimatu?
To proste – powinniśmy ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do atmosfery. Niektóre
gazy cieplarniane utrzymują się w atmosferze przez dziesiątki lat lub nawet dłużej.
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Nawet jeżeli już teraz podejmiemy zdecydowane działania, przez pewien czas
temperatura będzie nadal rosła. Jednakże jeśli nie podejmiemy żadnych działań,
temperatura będzie wzrastała jeszcze bardziej, a w pewnym momencie klimat wymknie
się spod kontroli. Redukcja emisji gazów cieplarnianych wymagać będzie inwestycji
i zmian w sposobach produkcji i wykorzystania energii. Zmiany klimatu nie ustąpią
natychmiast, lecz im wcześniej uświadomimy sobie ich istnienie i podejmiemy stosowne
działania, tym łatwiej będziemy mogli kontrolować naszą przyszłość, wygodniej żyć,
lepiej chronić piękno i różnorodność naszej planety dla przyszłych pokoleń.

Co Ty możesz zrobić?
Zmiany klimatu to problem światowy, ale każdy z nas może coś zrobić. Nawet niewielkie zmiany
nawyków mogą być źródłem oszczędności energii i zasobów oraz stanowić pomoc
w zapobieganiu emisji gazów cieplarnianych, nie pogarszając jakości życia.
• Unikaj używania wody w butelkach. Po pierwsze jest ona droższa niż woda z kranu.
W Europie wodę kranową można bezpiecznie pić, a jeśli chcesz, możesz zainstalować filtr,
aby poddać ją dalszemu oczyszczeniu.

• Poddawaj rzeczy recyklingowi. Recykling puszki
aluminiowej w celu wyprodukowania nowej pochłania
1/10 energii wymaganej do wyprodukowania puszki od
początku. Zakłady papiernicze zużywają dużo mniej energii
przy produkcji papieru z makulatury niż z masy drzewnej.

• Kiedy przygotowujesz gorący
napój, zagotuj tylko tyle wody,
ile potrzebujesz. Nie napełniaj
całego czajnika, jeśli nie jest to
konieczne!

•Oszczędzaj ciepłą wodę, biorąc prysznic zamiast kąpieli
w wannie – w ten sposób zużywasz 4 razy mniej energii.

• Gdy musisz wymienić żarówkę, kup żarówkę energooszczędną:
mimo że takie żarówki więcej kosztują, są trwalsze i zużywają około
5 razy mniej prądu niż żarówki konwencjonalne, a więc w ostatecznym
rozrachunku – oszczędzasz mnóstwo pieniędzy.
• Nie zapominaj wyłączać światła, kiedy go nie potrzebujesz
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• Nie pozostawiaj telewizora, wieży czy komputera w trybie
czuwania (stand-by) – w takim trybie światełko pozostaje
włączone. W trybie czuwania telewizor zużywa średnio 45%
energii.
• Nie zostawiaj też ładowarki do telefonu komórkowego
w gniazdku po skończeniu ładowania – ładowarka nadal zużywa
prąd, nawet jeżeli telefon nie jest podłączony!

Jeśli ubrania nie są zbyt brudne, pierz je w trybie
oszczędnym. A gdy tylko jest ciepło i sucho, wywieszaj
pranie na powietrzu, zamiast suszyć je w suszarce
elektrycznej.
• Nie pozostawiaj odkręconej wody podczas mycia zębów lub zmywania naczyń i stosuj
krany rozpylające wodę – pomoże Ci to zaoszczędzić do 80% wody.
• Sprawdź, czy krany nie ciekną i czy rury nie przeciekają i w razie konieczności dokonaj
naprawy.
W trakcie wietrzenia pokoju otwórz szeroko okno na kilka minut, a następnie ponownie je
zamknij, nie pozwalając, aby przez dłuższy czas ciepło uciekało z pomieszczenia.
• Samochody prywatne odpowiedzialne są za 12% emisji CO2 w UE. Korzystanie
z transportu publicznego, jazda rowerem oraz chodzenie piechotą to tańsze i zdrowsze
alternatywy.

• Zbieraj wodę deszczową, którą można użyć w ogrodzie
lub do mycia samochodu. Dzięki temu możesz
oszczędzić do 50% wody zużywanej
w gospodarstwie domowym.

• W przypadku podróży na
odległość do kilkuset kilometrów
korzystaj z autobusu lub pociągu
zamiast samolotu. W skali
światowej przewozy lotnicze są
najszybciej rosnącym źródłem
emisji CO2!

wystawa artystyczna Pani J. Sobutkowskiej

W naszej szkole, w naszym środowisku, w sposób szczególny podkreślaliśmy
znaczenie Jana Pawła II, zarówno w wymiarze historycznym jak i duchowym. Potrzeba
włączenia się w świętowanie faktu ogłoszenia Jana Pawła II Świętym wyrażała się poprzez
19

przygotowanie w przededniu kanonizacji wspomnieniowego czuwania modlitewnego
w kościele (przygotowanie P. Małgorzata Tosiek) , udział w konkursie plastycznym - portret
Jana Pawła II, , konkursie poetyckim: „Nasz człowiek w niebie”(przygotowanie P. Joanna
Sobutkowska) oraz inscenizacji pt. „W drodze do Emaus” (przygotowanie P. Marek Mika)
Fragmenty modlitewnego czuwania przygotowane pod kierunkiem pani Małgorzaty
Tosiek przez uczniów klas VI, które zaprezentowano podczas wieczornych modlitw
poprzedzających kanonizację: 16 października 1978 r. to data szczególna dla wszystkich
Polaków. Na trwałe zapisała się w historii i sercach wielu z nas . Tego właśnie dnia o godz.
1845 kardynał Pericle Felici ogłosił tłumom zgromadzonym na placu Świętego Piotra radosną
nowinę...
Zwierzchnikiem świętego Kościoła Rzymskiego został Karol Wojtyła, który przybrał imię Jan
Paweł II na cześć swojego poprzednika Jana Pawła I. O godz. 1920 na balkonie bazyliki św.
Piotra ukazał się pierwszy od 455 lat papież, który nie był Włochem. Jan Paweł II pozdrowił
tłum i przemówił po włosku: Przybywam z dalekiego kraju, z dalekiego, lecz zawsze tak
bliskiego przez łączność w wierze i tradycji chrześcijańskiej.
(...) Czy się dziwisz, ojcze Dziwisz ? – powiedział Karol Wojtyła do Stanisława Dziwisza,
osobistego sekretarza i drugiego prefekta Domu papieskiego po ogłoszeniu wyników
konklawe. Czy sam był zdziwiony ? My Polacy, wiedzieliśmy doskonale, że będzie to
pontyfikat niezwykły, ale świat, miał się o tym dopiero przekonać. I właśnie, w ową niedzielę
22 października, w czasie pierwszej mszy celebrowanej przez Karola Wojtyłę na placu Św.
Piotra świat zaczął rozumieć, że od tej pory – nic już nie będzie takie jak przedtem.
Nie lękajcie się! – wciąż powtarzające się słowa, które dedykował wszystkim: katolikom
i wyznawcom innych religii. Otwórzcie drzwi Chrystusowi! – bo Chrystus Was kocha.
A miłość wszystko zwycięża. Te słowa- jako główne przesłanie powtarzał przez wszystkie lata.
Poprzednicy Jana Pawła II żyli w samotności, odseparowani od wiernych i świata
zewnętrznego. Ich świat pozostawał za zamkniętymi drzwiami Watykanu. Nie do pomyślenia
było, by papież odwiedzał parafian, uprawiał jogging, czy opowiadał dowcipy. O tym, co
wypada lub nie wypada, decydowali dostojnicy Kurii Rzymskiej. Obawiano się, że
odstępstwa od wiecznych reguł pozbawią urząd papieski powagi i szacunku. Jan Paweł II nie
miał takich obaw. Pokazał, że droga do świętości wiedzie przez człowieczeństwo, a nie przez
jego zaprzeczenie. Jan Paweł II w najbardziej hermetyczny dotąd urząd świata tchnął nowego
ducha. Nie zgodził się na przyjmowanie na tronie przysięgi wierności od kardynałów, lecz
uczynił to stojąc. Nie oddał też swojej czerwonej piuski, jak nakazywała tradycja jednemu
z infułatów, lecz kazał ją zawieźć do Wilna i powiesić w Ostrej Bramie. Już kilka godzin
po konklawe Ojciec Święty złamał watykańskie reguły i zamiast po mszy inauguracyjnej
wrócić do bazyliki, poszedł pozdrowić wiernych. Na nic się zdały napomnienia
towarzyszących mu dostojników. W pierwszym dniu po wyborze , łamiąc tradycję, opuścił
mury Watykanu. Pojechał odkrytym samochodem ulicami miasta do polikliniki Gemelli. Tam
czekał na niego chory przyjaciel – biskup Andrzej Maria Deskur.
Jan Paweł II jako pierwszy papież w historii chodził na urlopy.
W zimie szusował na nartach, w lecie wspinał się, uprawiał jogging i pływał. Był papieżem,
który wyszedł ze swoją nauką poza mury Watykanu. Podróże Jana Pawła II stały się jego
biurem. Przesłaniem niesionym tym, którzy chcieli go wysłuchać. Niestrudzenie przemierzał
cały glob, aby dotrzeć nawet tam, gdzie wcześniej nie znano jego imienia. Ten skromny
człowiek pełen wiary i miłości, mówiący w ich języku i szanujący ich obyczaje, był
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przyjmowany jak najdroższy gość, jak posłaniec Dobrej Nowiny. Już w trzecim miesiącu
swojej papieskiej posługi Jan Paweł II udał się z pielgrzymką do Meksyku, na Dominikanę
i na wsypy Bahama. Świat latynoamerykański, pasjonujący się futbolem, nazwał go
„Strzelcem Kościoła” i „Maradoną wiary”. Papież Jan Paweł II w ciągu 26 lat pontyfikatu
odbył 104 pielgrzymki zagraniczne do 129 państw. Przemierzył ponad półtora miliona
kilometrów, wygłosił ponad 2500 homilii i oficjalnych przemówień. Najczęściej odwiedzał
Polskę – 9 razy, USA i Francję – po 7 razy, Hiszpanię i Meksyk – 5 razy. Jako biskup Rzymu
był niemal we wszystkich ze swoich 334 parafii. W podróży spędził 552 dni, czyli około
18 miesięcy.
- Dlaczego tak dużo jeździsz po świecie? – zapytał go kiedyś chłopiec z chóru
po zakończeniu mszy.
- A czytałeś, co o tym powiedział Jezus?- odparł z uśmiechem Papież. - Jezus powiedział:
Idźcie i nieście Ewangelię całemu światu.
Ojciec Święty beatyfikował ponad 1500 osób, kanonizował blisko 500. Biorąc
pod uwagę ilość odbytych przez Jana Pawła II pielgrzymek po świecie, trudno byłoby je
wszystkie wymienić. Każda z nich wiązała się z niezwykłymi przeżyciami. Papieskie słowa
otuchy i nadziei docierały do najdalszych zakątków świata. Obecność tego wielkiego
człowieka miała szczególne znaczenie dla wszystkich ludzi na całym świecie, zwłaszcza
ubogich, chorych i prześladowanych. Jego parafią był cały świat. Dla nas, Polaków,
szczególne znaczenie miały wizyty Ojca Świętego w Ojczyźnie (…). Pierwsza pielgrzymka –
w czerwcu 1979 r. - miała obudzić ducha narodu. To wtedy w Warszawie, na placu
Zwycięstwa padły słynne słowa: I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja: Jan Paweł II,
papież, wołam z całej głębi tysiąclecia, wołam w przeddzień święta Zesłania, wołam z wami
wszystkimi: Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi!
Tej ziemi!
Druga pielgrzymka – w czerwcu 1983 r. - odbyła się pod hasłem: Pokój Tobie, Polsko,
Ojczyzno moja. Jan Paweł II zgodził się przyjechać pod warunkiem, że stan wojenny zostanie
odwołany, a ludzie zwolnieni z więzień. Trzecia pielgrzymka – w czerwcu 1987 r.- przypadła
na czas marazmu w społeczeństwie. Papież tym razem upominał i wymagał, domagał się : siły
ducha, odwagi, wiary i nadziei. Celem czwartej pielgrzymki było wprowadzenie Polaków
do Europy, piąta ostrzegała przed pokusami źle pojętej wolności. Podczas szóstej pielgrzymki
papież uczył nas, że nie ma solidarności bez miłości. W trakcie kolejnej Ojciec Święty
pokazał swoje cierpienie, a gdy przyjechał do nas po raz ostatni, choć nie chcieliśmy
w to wierzyć, żegnał się z nami. Zapytany, czy jeszcze odwiedzi Polskę, odpowiedział
w zamyśleniu: Jak Bóg pozwoli.
Jan Paweł II był Odnowicielem Kościoła, chciał pojednać religie. Jako pierwszy
w dziejach biskup Rzymu, w kwietniu 1986 r., przekroczył próg synagogi. Spotykał się
z hierarchami i przywódcami wielkich światowych religii: islamu, buddyzmu i judaizmu.
Któż inny mógłby wpaść na pomysł zorganizowania historycznego spotkania przedstawicieli
47 Kościołów i wspólnot chrześcijańskich oraz 13 innych religii świata w Asyżu,
na światowym Dniu Modlitwy o pokój ,w październiku 1986 r. Oceniano, że sześciodniowa
wizyta Jana Pawła II w Ziemi Świętej zmieniła historię dwóch tysięcy lat: Papież przerzuca
mosty nad rzekami krwi – pisano. Mimo ogromu zajęć (ponad tysiąc audiencji generalnych,
niezliczona ilość spotkań indywidualnych), papież zawsze znajdował czas, by podzielić się
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z ludźmi miłością i wiedzą. Z jednakową życzliwością witał wielkich tego świata, jak
i anonimowe tłumy wiernych. Ze szczególną miłością traktował jednak dzieci
i młodzież. Wy jesteście nadzieją świata, nadzieją Kościoła, wy jesteście moją nadzieją – tak
Jan Paweł II powiedział do młodzieży zaraz po inauguracji pontyfikatu, 22 października 1978
r., na placu Świętego Piotra w Rzymie. W dobie powszechnego kryzysu wiary papież stał się
uosobieniem nadziei dla młodych z całego świata, przyjacielem, drogowskazem
i autorytetem. W 1985 r. ogłosił Międzynarodowy Rok Młodzieży i podczas jego obchodów
w Rzymie ustanowił Światowy Dzień Młodzieży, obchodzony w Niedzielę Palmową.
Liczba młodych, którzy zbierali się na spotkaniach z Papieżem, jest nieporównywalna
z żadnym innym wydarzeniem (rekord należy do Światowego Dnia Młodzieży w Manili,
stolicy Filipin, gdzie przybyło prawie 5 milionów młodych ludzi). Dlaczego na spotkania
z Nim przybywały miliony? Komentatorzy znajdują różne odpowiedzi. Dominikanin, o. Jan
Góra tak wyjaśnia tajemnicę sukcesu dialogu Papieża z młodymi ludźmi: Papież jest dla nich
ojcem i stawia wymagania. Nie stara się być kumplem ani panem z telewizji, który klepie
po ramieniu. Mówił, że młodość to nie tylko czas beztroski: Młodość oznacza projekt całego
życia, projekt zbudowany wedle sensu i wartości, nieodzowne jest również w młodości pytanie
o kres. Apelował do młodzieży: Budujcie cywilizację miłości! Wykazujcie odwagę
w obliczu trudności życiowych i niesprawiedliwości. Zobowiążcie się do walki
o sprawiedliwość, solidarność i pokój na świecie.
Jan Paweł II był człowiekiem słowa. Napisał 14 encyklik, które mają być moralnym
drogowskazem dla
katolików. Najważniejsze książki Jana Pawła II to: Miłość
i
odpowiedzialność,
Przekroczyć
próg
nadziei,
Tryptyk
Rzymski,
Poezje
i dramaty, Dar i Tajemnica, Wstańcie, chodźmy, Pamięć i tożsamość.
(…) Przez ostatnie 10 lat papież cierpiał, walczył z bólem. Mówił, że cierpienie jest
rzeczą ludzką i że trzeba nieść swój krzyż na każdy dzień. Dniem bólu i rozpaczy dla wielu
z nas, i początkiem problemów zdrowotnych Jana Pawła II stał się 13 maja 1981 r., kiedy
to na placu świętego Piotra rozległ się huk wystrzałów. Wówczas to Turek, Mehmet Ali
Agca, zawodowy morderca, oddał do papieża dwa strzały. Jedna z kul o milimetr minęła
aortę, druga – splot nerwowy. Ojciec Święty stracił wówczas 70 % krwi. Papież był
przekonany, że swoje życie zawdzięcza w szczególności Matce Boskiej Fatimskiej –
to w dniu Jej święta doszło do zamachu. Ojciec Święty nie bał się okazywać swoich słabości,
uczył nas przyjmowania cierpienia z godnością. Mówił, że: cierpienie przeżywane
z Chrystusem jest najcenniejszym darem i najskuteczniejszą pomocą w apostolstwie.
(…) 2 IV 2005 r. o godzinie 2137, gdy sobota dobiegała kresu i weszliśmy już w Dzień
Pański, w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na trzecie piętro pałacu apostolskiego
w Watykanie wleciał Anioł Pański, by łagodnym szeptem wezwać umiłowanego Pasterza
Kościoła, Jana Pawła II, z tego świata do Domu Ojca. Jego odejściu towarzyszył modlitwą
cały Kościół, zwłaszcza młodzież Z wielkim żalem rozdzwonił się krakowski Zygmunt
i wszystkie dzwony kościołów w Polsce. Ojczyzna pogrążona w smutku żegnała swego
największego Syna. 8 IV kwietnia ciało Ojca Świętego spoczęło w Grotach Watykańskich,
w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra. W homilii pogrzebowej ksiądz kardynał Józef
Ratzinger powiedział: Możemy być pewni, że nasz kochany Papież stoi teraz w oknie Domu
Ojca i nam błogosławi.
(…) Jan Paweł II zostawił nam ogromne dziedzictwo. Pozostawił pewien wzór
duszpasterskiej wrażliwości i troski o człowieka . Dał przykład otwartej postawy wobec
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wielkich problemów współczesnego świata. Nie uciekał przed nimi, ale stawiał im czoło
z ewangeliczną odwagą. Nie potępiał nigdy człowieka słabego, błądzącego, inaczej
myślącego, dorastającego z trudem do wymogów Ewangelii. Nie oferował też taniej
pociechy. Stawiał wysokie wymagania w zakresie wiary i moralności chrześcijańskiej,
przekonując jednocześnie niezliczonych słuchaczy, że stać ich na więcej, gdyż są godnością
dzieci Bożych.
(…) Trzeba powracać do skarbca jego myśli, refleksji, rozważań i modlitw,
by odnajdywać w nich prawdę o Bogu i o człowieku, a jednocześnie światło i pomoc
na drogach naszego życia.
(…)Papież Jan Paweł II uczy nas: Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się
krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa.
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu
rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności, za to że krzyż powrócił do Szkół,
urzędów publicznych i szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej
chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym kim jesteśmy i dokąd zmierzamy
i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu
znalazła swój najgłębszy wyraz.
(…)Ojciec Święty Jan Paweł II woła do każdego z nas: (…) Wypłyń na głębię!
Zawierz Chrystusowi, pokonaj słabość i zniechęcenie, i na nowo wpłyń na głębię! Odkryj
głębię własnego ducha. Wnikaj w głębię świata. Przyjmij słowo Chrystusa, zaufaj mu
i podejmij swą życiową misję. Ludzie nowego wieku oczekują twojego świadectwa. Nie bój
się! Wpłyń na głębię – jest w Tobie Chrystus.
(…) Bądźcie w tym świecie nosicielami wiary i nadziei chrześcijańskiej, żyjąc miłością
na co dzień. Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa Zmartwychwstałego, nie cofajcie się
nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na wasz
młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Znałem młodzież polską i nie zawiodłem się nigdy
na niej. Świat was potrzebuje. Potrzebuje was Kościół. Przyszłość Polski od was zależy.
Budujcie umacniajcie na polskiej ziemi cywilizację miłości: w życiu osobistym, społecznym,
politycznym, w szkołach, w uniwersytetach, parafiach, w ogniskach rodzinnych, które kiedyś
utworzycie. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary. A Bóg
dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha
Świętego byli bogaci w nadzieję (Rz 15,13). Was i całą młodzież polską pragnę zawierzyć
Matce Najświętszej, Matce Chrystusa, Matce Pięknej Miłości, Królowej Polski, Amen
Wolność jest trudna, trzeba się jej uczyć, trzeba się uczyć być prawdziwie wolnym,
trzeba się uczyć być wolnym tak, ażeby nasza wolność nie stawała się naszą niewolą,
zniewoleniem wewnętrznym, ani też stawała się przyczyną zniewolenia innych.
Dzisiaj, nasz Wielki, Kochany Ojciec Święty po raz kolejny zjednoczył nas wokół siebie,
a wgłębi Serca słyszymy jego słowa:
NIE LĘKAJCIE SIĘ! TOTUS TUUS!
SZUKAŁEM WAS.TERAZ WY PRZYSZLIŚCIE DO MNIE!
I wiemy, że to nie po raz ostatni. Dlatego, nie lękamy się, Ojcze święty, który zapewne jesteś
już w niebie i oglądasz Oblicze Swego Pana i Matki Przenajświętszej.
Umiłowany Ojcze Święty ! Dziękujemy Ci:
za Twój pontyfikat, będący w całości orędziem prawdy o człowieku, który w Bogu ma
początek i kres swego istnienia. Prosimy Cię, wstawiaj się za nami u Pana:
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- abyśmy byli mocni w wierze,
- abyśmy byli mocni, mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć,
- abyśmy nigdy nie zwątpili w Chrystusa, który jest źródłem życia,
- abyśmy mieli ufność nawet wbrew każdej słabości,
- abyśmy nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez
krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma korzenia, ani sensu,
- abyśmy zawsze potrafili otwierać drzwi na oścież Chrystusowi, drzwi naszych serc, drzwi
naszych sumień.
Łatwo pod płaszczykiem uczuć i powierzchowności zatracić właściwe przesłanie
tego wielkiego wydarzenia: Święci nie przemijają. Święci wołają o świętość . Zastanówmy
się, co nam samym dała ta kanonizacja?
Cały świat czekał na ten dzień. 27 kwietnia 2014 r. – w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego w Watykanie papież Franciszek ogłosił świętymi dwóch papieży
naszych czasów – Jana XXIII i Jana Pawła II. Przed Mszą św. kanonizacyjną wierni
zebrani na Placu św. Piotra odmówili w języku włoskim Koronkę do Miłosierdzia
Bożego. Poszczególne części Koronki połączone były z fragmentami homilii Jana
Pawła II z kanonizacji s. Faustyny Kowalskiej, z których pierwszy odczytano
po polsku, a także z fragmentami przemówień bł. Jana XXIII o miłosierdziu Bożym.
Po odśpiewaniu Litanii do Wszystkich Świętych prefekt Kongregacji Spraw
Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato oraz postulatorzy: ks. prał. Sławomir Oder,
odpowiedzialny za proces kanonizacyjny Jana Pawła II, oraz o. Giovangiuseppe
Califano OFM, odpowiedzialny za proces Jana XXIII, podeszli do papieża Franciszka
i poprosili o kanonizację. Prośby zostały powtórzone trzykrotnie. Trzecią poprzedzono
śpiewem hymnu do Ducha Świętego – „Veni Creator Spiritus”. Ojciec Święty
Franciszek wygłosił formułę kanonizacyjną, brzmiącą: Na chwałę Świętej
i Nierozdzielnej Trójcy, dla wywyższenia katolickiej wiary i wzrostu chrześcijańskiego
życia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa Chrystusa i Świętych Apostołów Piotra
i Pawła, a także naszej, po uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych modlitwach
i za radą wielu naszych Braci w biskupstwie orzekamy i stwierdzamy,
że błogosławieni Jan XXIII i Jan Paweł II są świętymi, i wpisujemy ich do katalogu
świętych, polecając, aby odbierali oni cześć jako święci w całym Kościele”(...).

M.T. M.K.
Jan Paweł II to nasz święty
Karolek, który był zawsze uśmiechnięty
Kochał dzieci, młodzież, góry,
A teraz spogląda na nas przez chmury
Człowiek o ogromnym sercu i umyśle
Dobrze wiem, że nie tylko ja tak o Nim myślę
Julia Fajkowska Kl. IV b
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Kwiecistą łąką, złotą gwiazdą na niebie
Jest Jan Paweł IIDobry Polak, Wielki Papież.
Przyjaciel,
Nauczyciel, ten który mówił do nasDo mnie i do Ciebie:
Nie lękajcie się!

Swoimi świętymi dłońmi błogosławi,
Czuwa nad nami,
Modląc się i prosząc o łaskę
Dla zagubionych.
Ludziom grzeszącym i wątpiącymWskaż drogę.
Bądź dla nas wzorem.
Módl się za nami.
Zuzanna Mazerant kl. IVb
Przedstawienie: W drodze do Emaus- o wartościach, jakimi powinniśmy się kierować
w życiu, by zbliżyć się do świętości Jana Pawła II

N/z: ucz. kl.VI a i VI b

N/z: Ks. Jan Cholewa
i zwycięzcy konkursu plastycznego – Portret Jana Pawła II

… poetyckiego - Wiersz o Janie Pawle II
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N/z: obchody święta Konstytucji 3 Maja z udziałem uczniów klas IV-VI
(przygotowanie Pani Bogumiła Szulc)
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