
Wrażenia po Forum Szkół im. Jana Pawła II uczennic Pauliny Niziołek i Kingi Grędel - kl. III gimnazjum 

 

Jadąc reprezentowad nasza szkołę na Forum szkół pod patronem Jana Pawła II czułyśmy, że 

mamy specjalne zadanie. Nasz patron mówił „Wymagajcie od siebie, chodby inni od was nie 

wymagali”. Te słowa były w naszej głowie. Byłyśmy zmotywowane, aby jak najlepiej reprezentowad 

naszą szkołę. W udzielonym przez nas wywiadzie zawarłyśmy prawie wszystko. Pani z RDN chciała 

dowiedzied się wielu istotnych aspektów związanych z przygotowaniami w Olszynach do kanonizacji 

Jana Pawła II. Przedstawiłyśmy ogólnie co mamy zamiar w tym kierunku uczynid. Nasza wypowiedź 

wywarła pozytywne wrażenie na pani redaktor. Istotnym punktem całego spotkania była obecnośd 

biskupa Andrzeja Jeża. Jego ekscelencja wygłosił Słowo Boże do wszystkich zgromadzonych. Cieszyła 

nas jego obecnośd między innymi dlatego, że bp Jeż brał udział w uroczystości nadania naszej szkole 

im. Jana Pawła II. Podczas prezentacji dużym zainteresowaniem cieszyły się ciasteczka z sentencjami 

Naszego papieża. Byłyśmy bardzo zadowolone, że to właśnie my tam jesteśmy i przestawiamy naszą 

drogę szkolną pod patronatem Jana Pawła II. Dzięki temu spotkaniu mogłyśmy pogłębid swoją wiedzę 

na temat naszego papieża, lepiej zapoznad się z jego nauczaniem oraz nadzwyczajną osobowością. 

Szczególną uwagę zwróciłyśmy na obecnośd butów Jana Pawła II na tym Forum. Chciałybyśmy je 

symbolicznie włożyd i iśd śladami, Śladami Chrystusa, którymi nasz Rodak wytrwale kroczył przez całe 

swoje życie. Wzięłyśmy udział w Drodze Krzyżowej, która dała nam możliwośd realistycznego 

spojrzenia na rzeczywistośd oraz we Mszy Św. pod przewodnictwem biskupa Tarnowskiego Andrzeja 

Jeża. Wydarzenie to zachęciło nas do włączenia się w duchowy nurt przygotowao do kanonizacji Jana 

Pawła II. Bardzo podobał się nam spektakl teatralny – „Jan Paweł II - nasz serdeczny przyjaciel ". 

Na koniec spotkania otrzymałyśmy medaliki z wizerunkiem błogosławionego Jana Pawła II. Jesteśmy 

dumne z tego, że chodzimy do Gimnazjum im. Jana Pawła II i że możemy brad udział właśnie w takich 

uroczystościach. Największą radośd sprawia nam jednak poczucie, że jesteśmy bardzo blisko Jana 

Pawła II - mamy Go blisko siebie. 


