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WYDANIE Z OKAZJI ROKU ŚW. JANA PAWŁA II

Cóż ci Jezus mógł dać oprócz trudnej drogi swej?
Cóż ci mógł powiedzieć w powitaniu?
Dobrze wie, jak trudne są Jego drogi
i najczęściej mówi w powołaniu.
Wystarczyła ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,
bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś, co tobie dał Bóg.
Przechodziłeś wiele chwil, wiele trudnych w życiu chwil
i żegnałeś się z domem rodzinnym,
i wiedziałeś, że nie wrócisz już nigdy,
i że życie twoje odtąd będzie inne.

„Sutanna” autor nieznany
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Święty Jan Paweł II
Karol Józef Wojtyła urodził się w 18 maja 1920 r. w Wadowicach,
niewielkim miasteczku niedaleko Krakowa. W wieku 9 lat stracił matkę, trzy
lata później – starszego brata, w wieku 21 lat – ojca. Jego wadowickie lata to
czas przyjaźni, które przetrwały do końca życia. W 1938 r. Karol Wojtyła
razem z ojcem przeniósł się do Krakowa i rozpoczął studia polonistyczne na
Uniwersytecie Jagiellońskim.
W czasie II wojny światowej Karol, zafascynowany teatrem, zmuszony
był do ciężkiej pracy w kamieniołomach, później w zakładach chemicznych.
Jednak właśnie ten trudny czas był okresem niezwykłego dojrzewania duchowego.
Karol Wojtyła wstąpił do konspiracyjnego seminarium duchownego. Święcenia
kapłańskie przyjął po wojnie – 1 listopada 1946 r. Następnie podjął studia
filozoficzne w Rzymie, po ich ukończeniu został wikarym w Niegowici. Po 13
miesiącach kardynał Sapieha przeniósł wikarego do parafii św. Floriana w
Krakowie.
Wojtyła cieszył się sympatią wiernych, w szczególny zaś sposób – ludzi
młodych. Spotykał się z nimi nie tylko podczas mszy świętej. Organizował
spotkania, wycieczki, spływy kajakowe, wspólne wyjścia do teatru i filharmonii.
Zainicjował przy kościele próby śpiewu chorału gregoriańskiego. Na
przeprowadzane przez niego rekolekcje przychodziły setki osób. W czasie jednego z
kajakowych spływów Wojtyła dowiedział się o nominacji biskupiej. Miał wówczas dopiero 38 lat! W tym
samym czasie został wykładowcą Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
W ciągu następnych dwudziestu lat aktywnie uczestniczył
w pracach Soboru Watykańskiego II, został biskupem
krakowskim, w 1967 r. – kardynałem. 16 października 1978 r.
kolegium kardynałów wybrało 264. papieża. Został nim pierwszy
w historii „słowiański papież”, krakowski kardynał Karol
Wojtyła, który przyjął imię Jan Paweł II. Pierwszy od 1522 r.
papież nie Włoch. Hasło jego pontyfikatu brzmiało Totus Tuus
(Cały Twój) i było wyrazem zawierzenia Maryi. Papież odbył
104 pielgrzymki do 130 krajów. Swoją ojczyznę odwiedził 9 razy.
W 1979 r. w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski na Placu
Zwycięstwa (dziś Plac Piłsudskiego) padły pamiętne słowa: Niech
zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Msza święta na Placu Zwycięstwa – czerwiec 1979 r.
ziemi. Tej ziemi!
13 maja 1981 r. na Placu św. Piotra Jan Paweł II został postrzelony
przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę. Kilka dni po zamachu,
podczas pierwszego swego publicznego przemówienia Jan Paweł II
powiedział: „Modlę się za brata, który mnie zranił, a któremu szczerze
przebaczyłem”. W 1983 r. Jan Paweł II odwiedził zamachowca w więzieniu.
Jan Paweł II, przyjmując z pokorą i głębokim zaufaniem posługę
pasterzowania całemu Kościołowi, stał się sługą sług. Był papieżem, który
najwięcej osób wyniósł na ołtarze. Wprowadził Kościół w nowe tysiąclecie.
Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia 2005 r. o godzinie 21:37 w wigilię
Święta Miłosierdzia Bożego. W ciągu ostatnich dwóch dni życia nieustannie
Jan Paweł II podczas pobytu w szpitalu po towarzyszyli mu wierni z całego świata, modląc się w jego intencji i śledząc
zamachu z 13.05.1981 r.
na bieżąco wiadomości dochodzące z Watykanu. Papież Polak został
beatyfikowany 1 maja 2011 r., kanonizowany – 27 kwietnia 2014 r.
Pontyfikat Jana Pawła II – nazywany niezwykłym, wyjątkowym, wielkim – trwał
26 lat, 5 miesięcy i 17 dni. Papież zmienił serca milionów ludzi i zmienił oblicze
świata.
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Arcydzieła malarstwa
Bitwa pod Grunwaldem to jedna z największych bitew
średniowiecza. Jej opis możemy znaleźć w Rocznikach, czyli
kronikach sławnego Królestwa Polskiego Jan Długosza, którego
600. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Bitwę pod
Grunwaldem namalował Jan Matejko. Chciał przypomnieć
spektakularne zwycięstwo wojsk polskich i litewskich nad
Zakonem Krzyżackim w dniu 15 lipca 1410 r. Po trzech latach
pracy powstało monumentalne dzieło (426 x 987 cm), które na wystawie we wrześniu 1878 r. oglądały
zachwycone tłumy i które do dziś nikogo nie pozostawia obojętnym. To jeden z najsłynniejszych obrazów
w polskich zbiorach.
Przed przystąpieniem do malowania „Bitwy pod Grunwaldem” Jan Matejko przeprowadził wnikliwe
studia historyczne, analizował opis bitwy z kroniki Jan Długosza. Mąż na męża napierał, kruszyły się
z trzaskiem oręże, godziły w twarz wymierzone wzajem groty. W tym zamieszaniu i zgiełku trudno rozróżnić
było dzielniejszych od słabszych, odważnych od niewieściuchów, wszyscy bowiem jakby w jednym zawiśli
tłumie. I nie cofali się wcale z miejsca, ani jeden drugiemu nie ustępował pola […]. Gdy na koniec
połamano kopie, zwarły się ze sobą topory i groty w drzewcach […]. Jeźdźcy ściśnieni w natłoku […] tylko
nacierali na siebie, i sama już wtedy siła, sama dzielność osobista przeważała. Ten zgiełk bitewny i dziki
impet udało się krakowskiemu twórcy oddać w scenie, gdzie kłębowisko walczących postaci zdaje się
rozsadzać ramy.

Matejko w swojej ogromnej kompozycji przedstawił fragment bitwy, która zdecydowała
o rozgromieniu potęgi krzyżackiej. Centralną postacią dzieła jest wielki książę litewski – Witold, brat
stryjeczny Władysława Jagiełły. W rozpostartych i podniesionych do góry rękach unosi miecz i tarczę
w geście triumfu. Z lewej strony obrazu znajduje się wielki mistrz krzyżacki – Ulrich von Jungingen. Za
chwilę zostanie przebity włócznią św. Maurycego i zarąbany katowskim toporem. W górnej części dzieła
Matejko umieścił postać św. Stanisława ze Szczepanowa, patrona Polski. Według relacji Jana Długosza:
przez cały czas bitwy widzieli nad wojskiem polskim czcigodną postać ubraną w szaty biskupie, która
udzielała walczącym Polakom błogosławieństwa, ustawicznie dodawała im sił i obiecywała im pewne
zwycięstwo. W prawym górnym rogu, pod lasem, można dostrzec postać króla Władysława Jagiełły na
koniu.
Opracowała: Iwona Kowalczyk
***

Zagadka pani Izy
Cztery czwórki połącz takimi znakami działań, aby otrzymać 60. Spróbuj, to nie jest trudne!
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Biblioteka poleca…
Dziś zapraszam was w podróż. Podróż na tyle wygodną, że nie trzeba
rezerwować biletów i pakować walizki. Mimo to odwiedzimy dziesięć różnych
miejsc świata. Zaczniemy w Kolumbii, potem Stany Zjednoczone, Senegal,
Skandynawia, Dania, Polska, Rosja, Indie i skończymy w Japonii. Poznamy też
dziesięciu bohaterów, różnych a zarazem podobnych. Co ich łączy? Wiek
i marzenia. Każdy z nich ma piętnaście lat i marzy o odmianie swego życia. Różni
kultura, religia, status społeczny, kolor skóry… Ich codzienność to zdecydowanie
różne problemy i wyzwania. Kolumbijka Cesaria marzy o ukończeniu szkoły samby.
Brak pieniędzy i konieczność samodzielnego utrzymania się powoduje, że jej droga
do marzeń jest bardzo wyboista. Czarnoskóra Anla z Senegalu, mimo nieprzeciętnych zdolności
matematycznych, usługuje turystom, a rodzice już szukają dla niej męża. Mieszkający w USA
Palestyńczyk Madżid wbrew swojej woli jest przygotowywany do zamachu terrorystycznego. Piotrek
z Warszawy łamie wiele zasad, żeby zdobyć trochę kasy i zaimponować dziewczynie. Santosh (Indie)
porwany jako pięciolatek do fabryki dywanów pracuje po kilkanaście godzin dziennie w skandalicznych
warunkach i powoli traci wzrok. Japończyk Aki próbuje pomóc uzależnionemu od komputera bratu…
„Dziesięć stron świata” to dziesięć historii o podejmowaniu decyzji, odwadze i odpowiedzialności
za swoje życie. Bohaterowie muszą dokonać wyboru. Mogą zaakceptować rzeczywistość lub próbować ją
zmienić. Mogą powielać losy swojego środowiska lub próbować wydostać się z niego. „Dziesięć stron
świata” to książka nie tylko dla gimnazjalistów. Każdy dorosły znajdzie tu coś dla siebie. Choćby
przypomnienie tego, że na realizację marzeń nigdy nie jest za późno. To także propozycja dla tych, którzy
poszukują odpowiedzi na zawsze aktualne pytanie o to, jaki mam wpływ na własne życie, a w jakim
stopniu określa nas czas, miejsce, kultura, rodzina i przypadek.
Opracowała Joanna Brandys
***

Instrumenty znane i nieznane
DIDGERIDOO [czyt. didżeriduu] powstało z kawałka eukaliptusowego drewna
wydrążonego przez termity. Być może jest to jeden z najstarszych instrumentów
dętych na świecie. Pierwotnie używany przez rdzennych Australijczyków, czyli
Aborygenów. Didgeridoo wyglądem przypomina prymitywną drewnianą trąbkę. Ma kształt rury o długości od 1 do
1,5 metra. Im dłuższy instrument, tym niższy wydaje z siebie dźwięk. Współczesne instrumenty przeznaczone na
masową sprzedaż wykonane są z litego drewna, plastiku, skóry, a nawet szkła.
DZWONY RUROWE należą do grupy instrumentów perkusyjnych melodycznych. Pochodzą
z Azji. Zbudowano je na przełomie XIX i XX wieku, aby zastępowały dzwony kościelne. Dzwony
rurowe składają się z metalowych rurek (od 18 do 20 ) o średnicy około 3 – 4 cm, zamocowanych na
wspólnej, ciężkiej ramie, która minimalizuje kołysanie rur i zwiększa stabilność podczas grania. Rury
różnej długości umieszczone są na ramie w dwóch rzędach, w układzie klawiatury fortepianu. Mają
one wygrawerowaną literę określającą wysokość stroju. Dźwięki można tłumić ręcznie lub za
pomocą pedału. Na tym instrumencie gra się specjalnym drewnianym młotkiem z filcowym lub
skórzanym obiciem.
FLAŻOLET to jeden z najprostszych instrumentów dętych. Jest to niewielka piszczałka z ustnikiem
dzióbkowym i sześcioma otworami palcowymi. Współczesne flażolety składają się z plastikowego ustnika
i metalowego korpusu. Istnieją również instrumenty w całości drewniane, plastikowe lub metalowe (ze srebra,
brązu albo aluminium). Trudno ustalić pochodzenie flażoletu, gdyż ze względu na swą prostą budowę mógł
być wynaleziony w kilku miejscach. Flażolet w takiej postaci, w jakiej występuje obecnie, powstał pod koniec
XIX wieku. Na ziemiach polskich flażolet nazywany flecikiem polskim był bardzo popularny już w XVIII
i XIX wieku. Pełna skala flażoletu wynosi około dwóch oktaw. Niższe dźwięki są ciche, wyższe zaś mają jasną
i przenikliwą barwę. Flażolet często kojarzony jest z muzyką ludową Szkocji, Anglii i Irlandii.
Opracowała Joanna Podemniak
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W gazetce wykorzystano:
- wiersz nieznanego autora „Sutanna”
- materiały ze strony internetowej: www.opoka.org.pl, www.centrumjp2.pl

