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W hołdzie naszemu Patronowi

Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny



MŁODZIEŻOWY MAGAZYN GIMNAZJALNY  NR 1 STR. 2  

W 30. rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na 
papieża w naszej szkole 

obchodziliśmy Święto Patrona 
Szkoły – Jana Pawła II. Z tej okazji w 
kościele w Jedlinie - Zdroju odbyła się 
uroczysta msza święta. Towarzyszyła 
nam, czyli prawie wszystkim 
uczniom i nauczycielom gimnazjum 
oraz licznym gościom, schola, która 
śpiewała naprawdę świetnie. Na 
sam koniec wykonaliśmy pieśń 
pt. „Barka”, którą uwielbiał nasz 
patron – Jan Paweł II. Następnie za 
pocztem sztandarowym udaliśmy się 
do szkoły, aby uczestniczyć w dalszej 
części uroczystości.
Różnie zdarza nam się zachowywać 
na mszy św. Czasem jesteśmy trochę 
rozkojarzeni, lecz tym razem, mając 
przed oczyma zatroskaną twarz 
Papieża, trudno było nie przyżywać 
głęboko tej chwili.                 

Karolina Musielak

W tym roku w naszej szkole wydawać będziemy gazetę. Musieliśmy się na wstępie zdecydować, jak 
będzie się nazywać. Ogłosiliśmy w szkole konkurs z nagrodami, lecz nie były widać dość atrakcyj-
ne, gdyż na konkurs nie wpłynęły żadne propozycje. Zdani na siebie już mieliśmy pozostać przy 

nazwie poprzedniej gazety gimnazjalnej, lecz oto nadeszło Święto Patrona Szkoły i program przygotowany 
przez naszego księdza. Poprosiliśmy o zgodę na wykorzystanie nazwy z programu artystycznego  i oto jest: 
Młodzieżowy Magazyn Gimnazjalny, Tak będzie nazywało się nasze przedsięwzięcie wydawnicze. 
  Pierwszy numer zawiera fotoreportaż z uroczystości ku czci Jana Pawła II. Jesteśmy w stanie pokazać tu 
jedynie obrazy, resztę pozostawiając pamięci czy wyobraźni naszych Czytelników. Klimat, muzyka, wzusze-
nie - to wszystko pozostanie w nas na zawsze. 

Od Redakcji

Uroczysta msza święta



Przedstawienie z okazji dnia Patrona zorganizował ks. Marcin Dolak. Po stosunkowo krótkich przemowach 

pani Dyrektor i pana Burmistrza na temat papieża Jana Pawła II rozpoczęło się przedstawienie. 

Jego tematem przewodnim było wspomnienie o polskim papieżu. Nasi prezenterzy: JUSTYNA 

PAWŁOWSKA i WOJCIECH MATRAS  kolejno zapraszali gości, by wypowiedzieli się na temat Jana Pawła 

II. Pierwsi głos zabrali znani BRACIA KIJANKOWIE –  kibice polskiej drużyny piłki nożnej. Tłumaczyli, 

że Karol Wojtyła nauczył ich kochać wszystkich, nawet wrogów. Jako przykład podali umiłowanie przez 

papieża człowieka, który chciał go zabić. Ich gra była tak naturalna, iż można było przypuszczać, że nie są 

to wyuczone na pamięć słowa. Dokładnym przeciwieństwem BRACI K. był zaproszony po nich TOMASZ 

ANUSZCZYK, grający znanego alpinistę. Mówił (zdecydowanie stremowany) o tym, jak bardzo papież 

kochał góry. Z kolei następny gość –  RYSZARD (Patryk Kołodziejczyk) przypomniał o tym, jak papież 

przekonywał ludzi, by nie niszczyli swojego życia. Na scenie zachowywał się tak przekonująco, że nikt nie 

miał wątpliwości, iż pan Rysio wie, o czym mówi. Ostatnią zaproszoną osobą była SIOSTRA IMMACULATA 

(Dorota Pietras). Próbowała ona odpowiedzieć na pytanie, skąd papież miał tyle sił?  Wytłumaczyła, iż 

czerpał je z głębokiej modlitwy. 

Na zakończenie prowadzący zaprosili na scenę jedną osobę z publiczności, by wypowiedziała się na temat 

Jana Pawła II. Była nią Magdalena 

Płodzień, która mówiła o tym, że 

papież cierpiał, ale milczał. Krzyczał 

w milczeniu. To bardziej trafi ało do 

ludzi, niż słowa. 

 Przedstawienie wywarło 

niesamowity wpływ na publiczność. 

Filmy, które były przerywnikami 

między wypowiedziami 

poszczególnych postaci, poruszyły 

serca  wszystkich. Przedstawiały 

papieża, Polaka, który kochał. 

Kochał wszystkich ludzi, który 

cierpiał i uwielbiał góry. Papieża, 

który odszedł od nas, by pozostać z 

nami na zawsze.

Sara Stitou

Program artystyczny
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Pani Dyrektor z pocztem 

sztandarowym.

Jednym z punktów programu 

uroczystości było ślubowanie 

uczniów klas pierwszych.



Prowadzący stanęli na wyso-

kości zadania.

Przed występem.

Bracia K. opowiadają o swoich 

przeżyciach i uczuciach zwiaza-

nych z papieżem.
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Pan Rysio (Patryk Kołodziej-

czyk) był niezwykle przekonujący 

w swojej roli.

Ksiądz mocno przyżywał 

przedstawienie.

Dyrektor szkoły dziękuje 

za przygotownie wspa-

niałej uroczystości.



Sentencje Jana Pawła II

Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń 

na głębię! 

Nigdy nie jest tak, żeby czło-

wiek, czyniąc dobrze drugiemu, 

tylko sam był dobroczyńcą. Jest 

równocześnie obdarowywany, 

obdarowany tym, co ten drugi 

przyjmuje z miłością. 

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę. 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz 

przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, 

czym dzieli się z innymi. 

Wymagajcie od siebie choćby inni od was 

nie wymagali. 

Prawo do życia nie jest tylko kwestią 

światopoglądu, nie jest tylko prawem 

religijnym, ale jest prawem człowieka. 
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