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„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
Jan Paweł II - słysząc te słowa z pewnością wielu ludziom rysuje się
przed oczami postać człowieka pozdrawiającego tłumy wiernych, uśmiechniętego, z poczuciem humoru, ale także, a może przede wszystkim, widzimy w
Nim dobrego pasterza o wielkim sercu.
Karol Wojtyła został wybrany na papieża dnia 16 października 1978 o
godz. 17:15. Większość ludzi na kuli ziemskiej nie miała nawet najmniejszego
pojęcia, kto to taki i skąd przybył do państwa watykańskiego. Dziś zna go cały
świata, wierni cenią Go za Jego działalność apostolską i wartościowe wskazówki, które z biegiem czasu stały się drogowskazem postępowania i życia
zgodnego z nauką Chrystusa.
Jan Paweł II jako ,,przewodnik dusz i roztropny doradca” zasłynął przede wszystkim z wielkiej miłości, jaką
darzył wszystkich ludzi bez względu na wiek, pochodzenie czy kolor skóry. Bardzo chętnie spędzał czas z młodymi
osobami i poświęcał im dużo uwagi. Uważał, że to w ich rękach leży przyszłość tego świata. Może nie każdy o tym
wie, ale to z Jego inicjatywy powstały Światowe Dni Młodzieży. Nic więc dziwnego, że nazywany był ,,Papieżem Młodych”.
Był człowiekiem dążącym do doskonałości, miał wielką wiedzę, pragnął, aby każdy z nas poczuł się umiłowanym dzieckiem Boga. Jego wielkość doskonale ukazują słowa Adama Michnika:
„Żyliśmy w epoce Jana Pawła II – bo tak będzie nazwane ostatnie ćwierćwiecze – papieża, który odmienił Kościół katolicki, odmienił Polskę, odmienił świat. Wreszcie – odmienił każdego z nas. Wierzymy, że na lepsze,
bowiem odwoływał sie do tego, co w każdym człowieku jest dobre i szlachetne. Nakazywał zaś wyrzeczenie
sie tego, co podle i małostkowe – choćby na chwilę.”
Tak więc starajmy się żyć i postępować zgodnie z nauką papieża i godnie uczcić ten dzień, kiedy to nasz duchowy przywódca odszedł do ,,lepszego świata”. Pamiętajmy jednocześnie, jak wielkie bogactwo nam zostawił i korzystajmy z tego, aby pokazać, jak dużo znaczy dla nas Jego postać.

„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne.... Tylko dziś jest Twoje.”
Jan Paweł II
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Nienawiść wśród młodych
Odejście Jana Pawła II było wielkim zaskoczeniem dla całego świata. Przez wielu nazywany człowiekiem o niepowtarzalnej wierze, stał się drogo-

,,Nienawiść, fanatyzm i terroryzm…’’
Jan Pa-

wskazem naszego postępowania i bycia coraz lepszymi, szczęśliwszymi ludźmi.
Jego mądrych, pięknych i niepowtarzalnych słów słuchało wiele młodych osób.
W swoich wypowiedziach odwoływał się do trudnych, często niezrozumiałych

Moją uwagę przykuła histo-

dla nas spraw. Zainspirowany orędziem Miłosierdzia Bożego próbował przełożyć

ria pewnego chłopaka, który doświad-

to na nasz ,,prosty język”. Jego śmierć miała być końcem fali nienawiści i agresji

czył ze strony swoich szkolnych kole-

wśród młodzieży, niestety w wielu przypadkach tak się nie stało. Możemy za-

gów ogromnej ilości ,,jadu” skierowa-

uważyć to niemalże w każdym polskim gimnazjum. Dlaczego tak się dzieje?

nej w jego niewinną twarz...

Dlaczego w naszym życiu musimy być świadkami przejawów agresji i nienawiści
wobec słabszych i młodszych?
1 września 2011 rok – dzień, w
którym jak co roku uczniowie zaczynają w
swoim życiu kolejne 10 miesięcy ciężkiej
pracy w szkole. Cała klasa na wieść o
przybyciu nowego kolegi z Wrocławia
niesłychanie się rozweseliła. Pierwszy
dzień w nowej szkole nie był tak miły, na
jaki się zapowiadał. Już po przekroczeniu
progu szkoły Wojtek czuł się samotny i
nielubiany. Uczniowie z małej, zgranej
paczki odrzucili go w mgnieniu oka, albowiem wygląd zewnętrzny zdradzał jego
status materialny. Nie nosił ubrań z najlepszych sklepów i nie był właścicielem
telefonu za 2000 zł. Był przeciętnym
uczniem zdobywającym nienaganne oceny. Jego pracowitość i chęć pogłębiania
wiedzy przykuły uwagę nauczycieli. Można powiedzieć, że to właśnie oni byli jego
prawdziwymi przyjaciółmi. Na lekcjach
siedział sam w swojej zamkniętej galaktyce.
W pewnym momencie swojego
życia załamał się. W jego głowie przewijały się myśli samobójcze, jednak zabrakło
mu odwagi do tak autodestrukcyjnego
czynu. Na oderwanie się od takiego pomysłu pomógł mu Jan Paweł II – a dokładnie jego cytaty i refleksje na temat
sensu życia. Przeczytawszy kilka komentarzy papieża zrozumiał błąd, który mógłby doprowadzić do jego śmierci. Nie mógł
oderwać oczu od tak pięknie zarysowanych w przesłaniach słów.
Od zawsze chłopak uważał, że
jest ateistą, lecz z powodu swojej głupoty
zaczął wierzyć w Boga, którego wcześniej
uważał za wymysł ludzi. Stał się prawdziwym chrześcijaninem, zaczął chodzić do
kościoła i modlić się codziennie. Nie było
to jednak takie proste. Na zewnątrz wyglądał doskonale, ale w duszy czuł się jak

poszarpana siatka
na ryby. W szkole
koledzy nadal się
z niego wyśmiewali,
wspaniali
pewniacy wymyślili nawet nowe
przezwisko
dla
kolegi - księżulek.
Rodzice Wojtka
nie
przejmowali
się życiem własnego
dziecka,
bowiem - jak sami twierdzili - byli zajęci karierą. Już od 7 lat chłopak mieszkał sam ze
swoją starą, bardzo chorą babcią. Tylko ona
rozumiała jego problemy, które przez wielu
zostały po prostu pominięte. Babcia - jak
sam mówił - to mama, przyjaciółka, koleżanka ni dziewczyna w jednym. Zawsze znajdywał w niej niesamowite oparcie.
Zbliżał się upragniony koniec, zbliżało się zakończenie roku szkolnego, wymarzony czas dla uczniów, ale również dla
Wojtka. Jego radość z tego powodu nie trwała zbyt długo.
Krzysiek – największe ciacho
w klasie i w całej szkole... Na jego widok
wszystkie dziewczyny piszczały z zachwytu,
zbierały od niego autografy na swoim ciele.
Krótko mówiąc, marzenie każdej nastolatki.
Niestety nie dostrzegały w nim jego chamstwa i prymitywizmu. Ania, dziewczyna
Krzyśka, zobaczywszy delikatność i wrażliwość Wojtka nagle nie była pewna swoich
uczuć do swego chłopaka. Po krótkim czasie
zerwała z nim i zaczęła podrywać (jak to
wszyscy komentowali) ,,małolata” z Wrocławia.
Czuła coś więcej niż tylko sympatię, to było coś w rodzaju miłości, która
została odpowiednio odwzajemniona. Krzysiek otrzymawszy wiadomość o nowym
amancie swej byłej, zdenerwował się niesa-

mowicie. Jego męska duma została
poważnie zraniona… Jak mogła mi to
zrobić i to jeszcze z tym chrześcijańskim palantem!’ Dzięki swojemu i sprytowi na poczekaniu wymyślił chytry
plan, aby wykurzyć swego rywala z
życia. Plan prosty – utworzyć fałszywe
konto na Facebooku i ośmieszyć Wojtka przed całą szkołą. Na początku
intryga szła jak po maśle. Krzysiek był
tym zafascynowany. Nie zwlekając
długo, wciągnął w to swoich kolegów z
klasy. Na fałszywym koncie Wojtka
pojawiły się ogłoszenia z dziwnymi
propozycjami, np. wypożyczy swoją
dziewczynę na noc, cena do uzgodnienia. Oczywiście odbiło się to na
związku Wojtka i Anny. Babcia zainteresowała się tą sprawą i zgłosiła
wszystko na policję.
Drugiego dnia po zgłoszeniu przestępstwa policjanci odwiedzili szkołę, w której uczył się Wojtek.
Trzej panowie przesłuchali całą szkołę, dzięki czemu zdobyli cenne inform ac j e. Pr ok u r at ur a O kr ęg ow a
w Warszawie wszczęła śledztwo i już
po kilku tygodniach było jasne, kto stoi
za tym przekrętem. Dyrektor szkoły
oburzył się tą sprawą i w trybie natychmiastowym wyrzucił Krzyśka ze szkoły.
Od tej pory życiu Wojtka
nic nie zagrażało. Ukończył szkołę z
wysokimi ocenami i zdobył całkowite
zaufanie Ani. Został przeproszony
przez wszystkich uczniów szkoły za to
wszystko, czego wobec niego się
dopuścili przez ostatnie 10 miesięcy.
Nawet rodzice chłopaka
wrócili z zagranicy i wspólnie z
nim zamieszkali.
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Listy do Papieża
Piszę
do
Ciebie ten
list, gdyż
chciałabym
się podzielić z Tobą
moimi refleksjami
na temat tego, iż każdy ma w życiu
swoje Westerplatte. W czerwcu 1987
roku
to
właśnie
tam,
w miejscu, gdzie grupka ludzi zmagała się z samymi sobą, mówiłeś do
wszystkich Polaków, aby nie zapominali o tym ważnym wydarzeniu,
ażeby ten symbol bohaterskiej walki
nigdy nie zniknął, aby przemawiał
do każdego pokolenia Polaków, do
wszystkich ludzi. Przekonujesz nas,
że każdy ma w swoim życiu jakieś

swoje Westerplatte. Jest to chwila
słabości, załamania. Wtedy chcemy
się poddać, zrezygnować, zostawić
wszystko w tyle. Lecz właśnie Ty
mówiłeś, że musimy walczyć, musimy się bronić, tak jak 72 lata wcześniej ci odważni żołnierze pod dowództwem Henryka Sucharskiego
nie poddali się, walczyli do końca.
W naszym życiu jest wiele takich
momentów, Westerplatte.
W moim przypadku oraz
przypadku całej młodzieży jest to
choroba, śmierć kogoś bliskiego,
kłopoty rodzinne, kłótnie z bliskimi
osobami, a także pogorszenie wyników w nauce czy sporcie.
W moim życiu takim momentem słabości było przyjście do
gimnazjum, do klasy, w której niko-

go nie znałam. Wtedy chciałam się
poddać, lecz wiedziałam, że nie mogę. Kierując się Twoimi słowami nie
zdezerterowałam i w końcu odnalazłam się w tej nowej rzeczywistości,
poznałam wielu fantastycznych ludzi.
W przypadku takim jak
mój musimy pamiętać, że nie wolno
nam się poddać, nawet jeśli ta walka
nie przyniesie nam oczekiwanego
sukcesu. To wtedy Chrystus wyciąga
do nas pomocną dłoń mówiąc „Pójdź
za mną”. Wtedy powinniśmy przyjąć
do wezwanie, nie odchodzić. Mam
nadzieję, że w trudnych momentach
Ty, Ojcze Święty wspomożesz nas
duchowo.
Emilia

Najdroższy Janie Pawle II
Piszę do
Ciebie
Ojcze
ten list, gdyż
chciałam
podzielić się moimi refleksjami,
obawami i nadzieją. Jestem
uczennicą drugiej klasy gimnazjum.
Nazywam się Sylwia. Pochodzę z rodziny wierzącej. Moi rodzice, a w szczególności mama, gdy byłam małą dziewczynką, uczyli mnie robić znak krzyża (mama
mówiła, żeby „przeżegnać się do Bozi").
Niedzielne uczestnictwo we Mszy Świętej to nie był obowiązek, tylko potrzeba
duchowa. Tak jest w moim domu rodzinnym do dziś. Gdy opuścimy mszę niedzielną, nawet czasami z powodu choćby
przeziębienia, to jest jakiś niedosyt.
Piszę o tym, gdyż niestety
większość moich rówieśników nie przy-

wiązuje wagi do wiary. W pewnym
sensie odsunęli się od kościoła, który
stał się dla nich abstrakcją. Twierdzą,
że przyjmowanie sakramentów do
niczego jest im niepotrzebne. Wyjście
do kościoła, a raczej pod kościół, jest
dla nich okazją do spotkań towarzyskich. Nie zdają sobie sprawy, że ta
droga prowadzi w ślepy zaułek. Brakuje im dobrego przewodnika.
Z opowieści rodziców wiem,
jaki wpływ miały, Ojcze, Twoje przesłania do młodzieży. Rodzice mieli to
szczęście zobaczyć Cię na żywo. Było
to dla nich bardzo wzruszające. Opowiadali jak młodzi ludzie z zapartym
tchem Cię słuchali. Bardzo wierzyłeś
w młodych. Twoje nauki były zbawienne. Oglądałam w telewizji, Ojcze
Święty, jak mówiłeś do nich: „W Was
jest nadzieja, ponieważ Wy należycie
do przyszłości, a zarazem przyszłość

do Was należy. Do Was należy odpowiedzialność za to, co kiedyś stanie się teraźniejszością wraz z Wami, a obecnie jest
jeszcze przyszłością."
Ubolewam nad tym, że ten dzisiejszy świat pędzi w złym kierunku, żyjąc
dniem dzisiejszym, nie myśląc o przyszłości. Ludzie są zagubieni i zaślepieni. Pieniądze są dla nich priorytetem. Głęboko
wierzę w to, że, Ojcze, jako błogosławiony
wyprosisz u Boga, aby zesłał łaski na ludzi, żeby się nawrócili. Uważam, że światu
brakuje takiego nauczyciela i autorytetu,
jakim, Ty Ojcze, byłeś. Pozostaje nadzieja,
że wraz z Twoim odejściem z tego świata,
ludzie w końcu przejrzą na oczy, zjednoczą
się i będą stosować w swym życiu przykazanie miłości, bo, Ty Ojcze, zawsze do
tego dążyłeś. Jestem przekonana, że czuwasz tam w niebie nad nami...

Sylwia
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List do Błogosławionego Jana Pawła II
Na wstępie chciałbym Cię pozdrowić i poprosić o błogosławieństwo z
niebios. Pragnę też podziękować Ci za
wszystko, co zrobiłeś dla ludzi w czasie
swojego pontyfikatu. Pamiętam ten dzień,
gdy o poranku zasiadłem z rodzicami do
śniadania. Miałem wtedy 7, może 8 lat.
Włączyliśmy telewizor i na każdej stacji
była informacja o Twojej śmierci. Wtedy
aż tak tego nie przeżywałem, nie zdawałem sobie sprawy z tego, że nasz kochany
papież odszedł na zawsze. Nie usłyszymy
już Twoich żartów, chociaż w pamięci
zawsze mam obraz Ciebie uśmiechniętego.
Co sprawiło, że byłeś tak wspaniałym człowiekiem potrafiącym nawet
czynić cuda? Czy to była tylko miłość do
Boga i bliźniego, czy aż miłość? Potrafiłeś wybaczyć człowiekowi, który próbował Cię zabić. Gdy nadchodzą święta
Maryjne, wszyscy nagle przypominamy
sobie, jak bardzo polegałeś na Matce
Bożej, jak Jej ufałeś. To Jej ręka prowadziła kulę.
Wiele zawdzięczamy Tobie jako
papieżowi. Nauczałeś nas pokory, miłości, zaufania. Uczyłeś nas, jak żyć. W
trudnych czasach dawałeś otuchę. Gdy

wszyscy chcieli zwątpić, Ty nie pozwalałeś nam zapomnieć, co jest ważne w życiu. Jaki jest sens życia? Człowiek może
czytać o tym w Biblii, zapytać się księdza
czy katechety, ale ta księga czy osoba
może nas jedynie naprowadzić na właściwy trop. Na to pytanie każdy musi sam w
głębi serca poszukać odpowiedzi i zastanowić się, po co właściwie żyje. Dlaczego
Bóg dał życie mi? Przecież na świecie
żyje tak wiele istnień, a jednak…tak niewiele. Każdy jest indywidualnością. Bóg,
który tchnął w nas dar życia, wyznaczył
każdemu jakiś cel na tym świecie. Mniejszy lub większy, ale każdy ma swój cel i
miejsce na ziemi. Człowiek może odkrywać siebie poprzez powołanie, pasję czy
zainteresowanie. Człowiek bez pasji jest
człowiekiem nijakim. W każdym trzeba
pobudzić sens własnego życia. Jeśli uda
nam się odpowiedzieć na to pytanie, osiągniemy wielki sukces. Ty tak potrafiłeś.
Odnalazłeś się w tym świecie dobra i zła,
podziałów i różnic. Dlaczego na świecie
jest tyle zła? Skąd w ludziach bierze się
tyle nienawiści? Po co stworzone zostało
zło? Czy kiedyś się tego dowiemy?
Może Bóg testuje czystość naszych serc oraz wiarę? Życie to jeden

wielki egzamin, który Ty zdałeś na szóstkę. Jest to test Boży. Za życia udzieliłeś
nam wiele cennych rad i wskazówek, jak
postępować w życiu, chociaż niektórych
błędów nie da się naprawić, to zawsze
można coś zmienić na lepsze. Teraz, kiedy jesteś już błogosławiony, można Cię
prosić o wstawiennictwo czy też pośrednictwo u Boga. Nie zapominam też o tym,
że Ty nie jesteś Bogiem, lecz Jego wiernym dzieckiem i sługą Bożym. Proszę
Cię, więc o to, aby zło zawsze zostało
zwalczone przez dobro. By ludzie w końcu przejrzeli na oczy i zobaczyli, co jest w
życiu naprawdę ważne. Po co kłócić się o
błahostki czy nawet zabijać dla rzeczy
materialnych? Niech człowiek w końcu
doceni własne wartości, jak i wartości
drugiego człowieka.
Dziękuję za to, że świat jest tak
piękny, choć czasem trudno go zrozumieć. Za śpiew ptaków o poranku i za to,
że tak pięknie świeci słońce, wprawiając
nas w radość i dając nam tyle ciepła. Za
moje życie, rodzinę, zdrowie i wszystko
co dobre na tym świecie. Jesteś największym dowodem na to iż Bóg istnieje.
Pozdrawiam,
\
Przemek

Bo życie ma sens.
„Trzeba być pokornym, ażeby Łaska Boża mogła w nas działać,
przeobrażać nasze życie i przynosić owoc dobra”.
Jan Paweł II
Ma sens życie – sama to wiem.
Kiedy mała byłam, powiedzieć chcę,
jak byłam mniejsza, szybko zrozumiałam
na czym polega naszego życia chwała.
Jesteśmy po to, aby troszczyć się o innych,
tych samotnych, bezbronnych, niewinnych.
Aby dbać o skrzywdzonych, zaniedbanych,
porzuconych i niechcianych.
Myśląc o bliźnich, czasem zapominamy o rodzinach,
o wspólnie spędzonych z nią chwilach...
Nie! Nie możemy stracić ich,
bo oni kochają nas do dziś,
bo oni wierzą w nas całym swym

Jesteśmy po to, by uświadamiać innych
jak ważny skarb stanowimy dla naszych bliskich,
jak wielkie oparcie im dajemy w trudnych momentach,
rozmawiając o trudnościach, o lękach...
„Ostateczna podstawa wartości i godności
człowieka i sensu jego życia jest ta,
że jest on obrazem i podobieństwem Boga”
Jesteśmy po to, by uświadamiać innych
jak ważny skarb stanowimy dla naszych bliskich,
jak wielkie oparcie im dajemy w trudnych momentach,
rozmawiając o trudnościach, o lękach...
„Ostateczna podstawa wartości i godności
człowieka i sensu jego życia jest ta,
że jest on obrazem i podobieństwem Boga”
Jan Paweł II
Krystyna Pogorzelska
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„Co młodzież mojej szkoły może zrobić dla osób cierpiących w najbliższej okolicy?”
14 stycznia 2012r. w Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku odbył się Koncert Charytatywny
dla Pawła. Pomysł na zorganizowanie
tego koncertu zrodził się w listopadzie
2011r. podczas rozmyślania nad projektem „Co młodzież mojej szkoły może
zrobić dla osób cierpiących w najbliższej
okolicy?”
Ponieważ w naszym mieście funkcjonuje
Szkoła Podstawowa Fundacji „Otwartych
Serc” – nasze myśli skierowaliśmy w
stronę jej podopiecznych. Placówka ta
istnieje w Sulejówku od 1998r. W chwili
obecnej uczy się w niej 20 uczniów niepełnosprawnych z terenu miasta i okolic.
Po spotkaniu z p. Beatą Kulmą – Dyrektor tej szkoły i kilku
telefonach udało się ustalić, komu można by pomóc. Los trafił na 16letniego Pawła – mieszkańca naszego miasta i ucznia tej szkoły.
Jak się dowiedzieliśmy od pracowników szkoły, na podstawie
przeprowadzonych badań specjalistycznych stwierdzono u Niego wrodzony rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, niedowład kończyn dolnych,
niedorozwój umysłowy stopnia głębokiego. Paweł - wymaga całkowitej
pomocy ze strony dorosłych. Nie mówi, sporadycznie wypowiada słowo
„Pawełek”. Nie sygnalizuje
potrzeb
fizjologicznych. Ma
duże problemy z
gryzieniem
pokarmów.
Chłopiec ma poważne
ograniczenia ruchowe. Nie chodzi, siedzi
z podparciem. Nie jest
w stanie przemieszczać się samodzielnie
ani zmieniać pozycji
ciała. Siedząc na
wózku wymaga podpierania z każdej strony ciała. Nie współdziała podczas ubierania się, mycia, potrzebuje pomocy osób trzecich. Podczas
bliskiej obecności osób znanych (rodzice, terapeuci, rodzeństwo), Paweł
wyraźne się ożywia i ruchem, gestem pragnie zwrócić na siebie uwagę.
Naśladuje ruchy narządów aparatu artykulacyjnego terapeuty, porusza
ustami, nabiera powietrza.
Paweł większość życia spędza w pozycji leżącej. Jest chłopcem ciężko chorym i pod stałą opieką lekarską. Jest jednym z kilkorga
dzieci w średnio zamożnej rodzinie. Środki opatrunkowe których powinien używać, są drogie i nierefundowane przez NFZ. Dlatego też postanowiliśmy, że jeśli uda nam się zorganizować koncert, to zbierzemy
pieniądze na zakup środków opatrunkowych potrzebnych w codziennej
pielęgnacji Pawła.
Jeżeli jest koncert, to muszą być również wykonawcy. Udało
nam się zaprosić finalistę programu The Voice of Poland w 2011r. Mateusza Krautwursta – jako gościa specjalnego. Zaangażowały się również
zespoły z Sulejówka „SZARPIDRUTY- STEĆ”, Zespół ”9%” (wśród
członków tych zespołów są absolwenci naszej szkoły), „Zwarci w inkubatorze” oraz duety z okolicznych miejscowości: Magda i
Angelika oraz Natalia i Julia.
Do organizacji koncertu zaangażowały się uczennice i uczniowie klasy IIc – Iza Borucka, Julia Malinowska,
Kamila Jarmułowicz, Klaudia Powała, Kamila Krystosiak,
Sylwia Chacińska.
Po lekcjach przygotowaliśmy wspólnie okolicznościowe puszki, opracowaliśmy bilety wstępu, bilety do szatni.
W pracach tych pomogła nam p. Dorota Stępięń. Dekorację
sali wykonali uczniowie kl. III c i II c pod kierunkiem naszej
nauczycielki p. Marzeny Gańko.
Projekt plakatu w sposób profesjonalny wykonali
absolwenci naszej szkoły Dorota i Andrzej. Udało się także

dotrzeć do Wydawnictwa „Maks”, które gratisowo wydrukowało plakaty. Zostały one rozwieszone w różnych miejscach – w sklepach,
przychodniach, Urzędzie Miasta – nie tylko w Sulejówku, ale także w
okolicznych miejscowościach – Halinowie, Okuniewie i Zabrańcu.
Ogłoszenia o naszym koncercie można też było usłyszeć prawie we
wszystkich okolicznych kościołach i przeczytać oczywiście na stronie
naszego gimnazjum. Plakat informujący o koncercie został też umieszczony na internetowym Portalu Miasta Sulejówek. To właśnie stamtąd
o koncercie dowiedzieli się członkowie zespołu „Zwarci w inkubatorze” i poprosili, abyśmy dołączyli ich do grona wykonawców.
Rozprowadzaniem biletów zajęły się Iza, Julia, Kamila,
natomiast Klaudia, Kamila, Sylwia przy wsparciu dwóch kolegów
Mateuszów obsługiwały szatnie. Pani Anna Kacprzyk pomogła w
obsłudze naszej mini kawiarenki dla wykonawców.
Koncert rozpoczęła pani Ewa Karaś witając wszystkich
zebranych – słuchaczy i wykonawców. Głos zabrał również burmistrz
miasta Sulejówek p. Arkadiusz Śliwa. Wśród widowni można było
dostrzec osoby w różnym wieku. Następnie ja, czyli Dorota wraz z
Magdą Nowakowską z Gimnazjum nr 1 w Sulejówku poprowadziłyśmy dalszy ciąg koncertu.
Zespoły wystąpiły w kolejności „Zwarci w inkubatorze”,
Natalia i Julia, „SZARPIDRUTY- STEĆ”, Magda i Angelika oraz
Zespół 9%. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję wysłuchać różnych
utworów – począwszy od energicznego punk rocka do klasyki muzyki
rozrywkowej m.in. zespołu 2+1 i Maryli Rodowicz.
W końcu na scenie pojawił się gość specjalny Mateusz
Krautwurst, który brawurowo wykonał kilka utworów. Na zakończenie zaśpiewał swoją najnowszą kompozycję: „Tego nam życzę”. W
czasie jego występu zgromadzeni widzowie świetnie się bawili zagrzewani przez piosenkarza.
Wszyscy przybyli
na koncert chętnie wrzucali
do puszek nie tylko 5zł –
równowartość biletu wstępu,
ale znacznie większe kwoty.
W czasie i po zakończeniu
koncertu dziewczęta z Gimnazjum nr 1 w Sulejówku również zbierały datki do puszek.
Suma jaką udało nam się
zebrać to prawie 1100 zł. Za te pieniądze zostaną zakupione zgodnie z
planem środki opatrunkowe dla Pawła. Będą one wykorzystane zarówno w czasie pobytu chłopca w szkole, jak i w domu.
Mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się przeprowadzić podobne akcje, ponieważ tak jak powiedziała p. Dyrektor
szkoły, do której uczęszcza Paweł, prawie każdy z ich podopiecznych wymaga również pomocy ze strony innych. A często nie zdajemy sobie sprawy, że wokół nas jest tak wiele osób, które potrzebują wsparcia. Dlatego teraz już wiemy, że w najbliższym czasie
przed nami stoją następne wyzwania – kolejne akcje dla innych
uczniów Szkoły Podstawowej Fundacji „Otwartych Serc” w Sulejówku.
Dorota Tyburek
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Jan Paweł II — uśmiech losu
Jan Paweł nazywany przez ludzi ,,człowiekiem modlitwy”, stał się w mgnieniu oka również osobą słynącą z nieprawdopodobnego poczucia humoru. Miał nie tylko pogodne usposobienie, ale co więcej bardzo często uśmiechał się do ludzi i uwielbiał żartować. W czasie pielgrzymek do Polski prowadził pełne komizmu rozmowy z wiernymi, które z pewnością niejednemu zapadły w pamięć. Nawet jego jedno zdanie potrafiło wywołać uśmiech na twarzach
setki tysięcy ludzi.
Poniższe przykłady anegdot i zabawnych sytuacji
,,...muszę trochę popapieżyć”
związanych z papieżem pokazują nam, jak bardzo
Jan Paweł II
pogodnym człowiekiem okazał się Jan Paweł II. Dzięki stosowaniu ,,gry słów”, ale także odpowiednio dobranej odpowiedzi do danej sytuacji, sprawiał, że z
trudnością było powstrzymać się od śmiechu.

"Z wami dziecinnieję"

Papieskie wagary

Podczas jednej ze swoich wizytacji rzymskich parafii Papież - jak to ma w zwyczaju - wdał
się w rozmowę z dziećmi. - Wy jesteście młodzi, a
ja już jestem stary - powiedział. - Nie, nie jesteś
stary - gromko zaprotestowały dzieci. - Tak, ale
jak jestem z wami, to dziecinnieję - replikował
Papież.

Podczas powitania w Monachium Papież
spytał licznie obecne dzieci: "Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II że papież powinien częściej tu przyjeżdżać".

"Witaj ty leniu!"

Pewnego razu Karol Wojtyła wybrał się na
samotną wycieczkę w góry. Ubrany sportowo,
wyglądał tak, jak wielu innych turystów. W trakcie
wędrówki spostrzegł, że zapomniał zegarka, podszedł więc do opalającej się na uboczu młodej
kobiety i już miał zapytać o godzinę, gdy ta
uśmiechnęła się.
- Zapomniał pan zegarka, co?
- A skąd pani wie? - zapytał zaskoczony Wojtyła.
- Z doświadczenia - odrzekła. - Jest pan dziś już
dziesiątym mężczyzną, który zapomniał zegarka.
Zaczyna się od zegarka, potem proponuje się winko, wieczorem dansing...
- Ależ proszę pani, ja jestem księdzem - przerwał
jej zawstydzony Wojtyła.
- Wie pan - odpowiedziała rozbawiona nieznajoma
- podrywano mnie w różny sposób, ale na księdza
to pierwszy raz.

W Elblągu wierni często przerywali Papieżowi okrzykami. "Ktoś się kiedyś pomylił i zamiast
wołać niech żyje papież, zaczął wołać: niech żyje
łupież. Ja was do tego nie zachęcam." A kiedy
krzyczano do niego "Witaj w Licheniu", stwierdził:
"Myślałem, że mówicie: witaj ty leniu!".

"Jakoś człapię"
Podczas czwartej pielgrzymki do Ojczyzny,
w Olsztynie, dziennikarzowi "Gazety Wyborczej"
udało się wychylić głowę ponad tłum i zapytać Jana Pawła II o zdrowie.
- A jakoś człapię - odpowiedział Papież.

Podryw na księdza

Jeździć po kardynalsku
Pewnego razu zapytano Karola Wojtyłę,
czy uchodzi, aby kardynał jeździł na nartach.
Wojtyła uśmiechnął się i odparł: - Co nie uchodzi
kardynałowi, to źle jeździć na nartach!

Gimnazjum nr 2 w Sulejówku

str.7

W ogródku u Papieża
Sierpień tego roku był dla nas wyjątkowy. Po raz pierwszy wyjechałyśmy do „słonecznej
Italii”, wiecznego miasta Rzymu. Wycieczka ta dostarczyła nam niezapomnianych wrażeń estetycznych często zapierających dech w piersi takich jak: Bazylika św. Piotra, Fontanna Di Trevi,
Schody Hiszpańskie, ogrody papieskie itp. Ale była przede wszystkim przeżyciem duchowym i
spotkaniem z miejscami związanymi z Janem Pawłem II.

Zbliża się 16 sierpnia 2012 rok.
Jutro wyruszamy do Włoch. Z niecierpliwością oczekujemy wyjazdu. Kamila jest
już spakowana, Izie brakuje jeszcze kurtki
przeciwdeszczowej, ale raczej tam nie
będzie jej potrzebna.
Ja jestem jeszcze w proszku. Mama mnie popędza, choć sama wiem, ze
jestem na tyle duża, iż pakowanie bagażu
należy do moich obowiązków.
Nasza wycieczka organizowana
była przez księży pracujących w parafii
czyli Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. W tą ekscytującą podróż mieliśmy
się wybrać pod opieką księdza Michała i
kilku nauczycieli z pobliskich szkół.
Przed wylotem do
Palestriny
udaliśmy się na Mszę Świętą w intencji
szczęśliwej i bezpiecznej pielgrzymki.
Około godziny jedenastej dotarliśmy na
lotnisko im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Lekko zdenerwowani, ale jednocześnie podekscytowani usiedliśmy wygodnie w samolocie Polskich Linii Lotniczych Lot. Podróż trwała zaledwie dwie
godziny, po których jeden z naszych kolegów na lotnisku w Rzymie dostrzegł, że
nie ma swojej walizki. Na szczęście dzięki ofiarności swoich kolegów nie chodził
cały czas w jednym ubraniu.
Tym śmiesznym, a zarazem
„tragicznym” akcentem
rozpoczęliśmy
zwiedzanie okolicznych włoskich miast i
miasteczek. Pierwszy dzień upłynął nam
na zaaklimatyzowaniu się w nowym otoczeniu i przyzwyczajeniu się do 40stopniowych upałów. Najpierw spacerowaliśmy po Palestrinie, gdzie urzekły nas
przepiękne różaneczniki kwitnące prawie
we wszystkich kolorach. Uwagę moją
zwróciła przepiękna gotycka Katedra,
która królowała nad miasteczkiem.

W kolejnych dniach zwiedzaliśmy muzea w Palestrinie: diecezjalne i
archeologiczne, w którym mogliśmy
podziwiać rzeźby sięgające czasów starożytnych, przedstawiające postacie ludzkie.
Kolejne dni spędziliśmy w Rzymie. Przewodnik oprowadzał nas po
wszystkich najważniejszych i najpiękniejszych miejscach tego miasta. Ale
szczególny czas spędziliśmy w Watykanie.
Mimo, że Jan Paweł II zmarł
siedem lat temu, to pamięć o nim jest tam
wciąż żywa. Swoją wędrówkę rozpoczęliśmy od Mszy Świętej przy grobie
naszego papieża. Jest to miejsce niezwykłe, czuję się tam niesamowitą moc, która
emanuje do pielgrzymów i skłania ich do
zadumy nad życiem i istotą Boga. Dla
każdego wierzącego i praktykującego
katolika jest to przeżycie niezapomniane...
Idąc śladami naszego papieża
dotarliśmy na Plac św. Piotra, na którym
przewodnik, szczegółowo opowiedział
nam historię Watykanu. Następnie udaliśmy się do Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie
podziwialiśmy genialne freski Michała
Anioła. Z podziwem patrzyłyśmy na ten,
który przedstawiał Sąd Ostateczny. Aż strach się bać… Swoim
wzrokiem mogłyśmy też kontestować fresk Stworzenie Adama,
który omawialiśmy na zajęciach
plastyki i języka polskiego. To
cudowne zobaczyć własnymi
oczyma, to, co znajduje się w
szkolnych podręcznikach. Jakim
geniuszem musiał być Michał
Anioł. skoro wyrzeźbił Pietę,
mając zaledwie 24 lata.

Czułam dotyk historii mogąc
obejrzeć grób św. Piotra, założyciela
kościoła.
Ogrody watykańskie to kolejne
cudowne miejsce na ziemi. Oprócz przepięknej roślinności, która jest tak odmienna od naszej polskiej szaty roślinnej, mogłyśmy tam podziwiać kolorowe
papugi siedzące swobodnie wśród koron
drzew. Sto fontann znajdujących się w
ogrodach jest wspaniałym sposobem na
ochłodzenie turystów.
Moją uwagę szczególnie zwrócił kamień przedstawiający Giewont z
podpisem Zakopane . Jest to pamiątka
podarowana papieżowi przez górali z
Zakopanego. Chcieli oni w ten sposób
podarować mu namiastkę jego ukochanych Tatr.
Wycieczka ta była dla nas lekcją
historii sztuki, religii i języka polskiego.
Dzięki tej wyprawie odświeżyliśmy
sobie postać naszego rodaka Jana Pawła
II, który na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Kamila i Julia
Fresk Michała Anioła pt. „Sąd
Os t at ecz ny”

Iza, Kamila i Julia
w ogrodach watykańskich

Rozwiąż krzyżówkę. Litery z oznaczonych kratek uporządkowane kolejno od 1 do 16, utworzą
hasło – imię i nazwisko ks. Biskupa blisko związanego z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.

1. Imię świętej beatyfikowanej przez Jana Pawła II 18 IV 1993 r. w Rzymie.
2. Państwo, w którym swoje rządy sprawuje papież.
3. Imię używane przez Karola Wojtyłę jako pseudonim literacki.
4. Choroba……, z którą zmagał się Jan Paweł II
5. Adam…, wielki poprzednik Karola Wojtyły.
6. Choroba, na którą zmarł ojciec młodego Wojtyły.
7. Ptak – symbol pokoju, papież często wypuszczał go z rąk.
8. Ulubione góry Ojca Świętego.
9. ,,Tygodnik….”, często czytany przez papieża.
10. Inaczej Dziesięć Przykazań Bożych.
11. Karolina…. Beatyfikowana przez papieża 10 VI 1987 r. w Tarnowie.
12. Imię matki Karola Wojtyły.
13. Ulubione ciasto Ojca Świętego.
14. Pierwsza pielgrzymka papieża do Polski przebiegała pod hasłem ,,Gaude Mater….”.
15. Miasto, w którym Jan Paweł II odbył pielgrzymkę 8-10 maja 1993.
16. Miejsce, w którym papież beatyfikował Urszulę Ledóchowską.

Pismo redagują uczniowie Gimnazjum Nr 2 im. Janusza Korczaka w Sulejówku: I.Borucka,
S.Chacińska, K.Jarmułowicz, P.Koszyk, K.Kozakiewicz, K.Krystosiak, J.Malinowska, K.Powała,
R.Rogala, K.Szewczak, M.Śliwa, P.Ulejczyk, G.Wieczorek.
Opiekunami są: p.Marzena Kalbarczyk, p.Ewa Karaś, p.Dorota Stępień, p.Renata Szczecińska,

