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Witamy Was w majowym numerze gazetki. Po 

dłuższej przerwie wrócimy w nim pamięcią do tego, 

co wydarzyło się w marcu i kwietniu. Zachęcamy do 

lektury. 

 

                                                                                        Fot. Kaja Szczęsna 

 



 

Rekolekcje szkolne „METANOIA” 

 

W życiu każdego człowieka przychodzi moment, kiedy musi usiąść, zwolnić tempo życia 

i zastanowić się nad sobą i swoim zachowaniem. Właśnie taki cel mają rekolekcje 

wielkopostne, bo, jak mawiała błogosławiona Matka Teresa z Kalkuty, „Chcę być tylko 

narzędziem, ołówkiem, który pisze to co chce Bóg”. W tym roku rekolekcje zatytułowane były 

„Metanoia”, co po polsku oznacza wewnętrzną przemianę. Odbywały się one nietypowo, bo  

w murach naszej szkoły i były prowadzone nie tylko przez księży, ale i młodzież szkolną. 

Pierwszy dzień był bardzo obfity w przeżycia. Na początku dwie uczennice z klasy I b 

namalowały na płótnie piękny wizerunek Jezusa, który spojrzeniem przemawiał do naszych 

serc. Później dostaliśmy kopertę. Okazało się, że w środku był przejmujący, miłosny list od 

Boga. Następnie wspólnie braliśmy udział w nietypowej Drodze Krzyżowej. Przedstawiała ona 

dialog Śmierci z Jezusem. Oprócz pokarmu duchowego organizatorzy zadbali o ucztę cielesną. 

Nasza szkoła na kilkanaście minut zamieniła się w Kanę Galilejską, w której odbywa się 

wesele. Towarzyszyło temu jedzenie pysznych bułek, a także tańce integracyjne. Kolejnym 

punktem dnia była „Szema Izrael”. Gościliśmy u nas muzułmanina, który przybliżył nam wiarę 

islamu i wierność Bogu z jego perspektywy. Całość zakończyliśmy modlitwą o pokój na całym 

świecie. Zaczerpnęliśmy do niej słowa z modlitwy franciszkańskiej „O Panie, uczyń z nas 

narzędzia Twojego Pokoju. Abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść. Wybaczenie tam 

gdzie panuje krzywda. Jedność tam gdzie panuje zwątpienie”.  

Kolejny dzień spędziliśmy w kinie Helios na filmie pt. „Syn Szawła”. Jest to historia 

członka żydowskich więźniów zmuszonych asystować hitlerowcom w wielkiej zagładzie. 

Główny bohater walczy z samym sobą i próbuje ocalić to, co zostało z człowieka, jakim był 

kiedyś.  

Ostatniego dnia naszych rekolekcji mieliśmy okazję zobaczyć przedstawienie pt. 

„Zraniony pasterz” w wykonaniu aktorów z naszej szkoły. Te trzy dni pozwoliły nam odnaleźć 

na nowo drogę do Boga, kochającego Ojca, który zawsze czeka na nas z otwartymi ramionami. 

Na pewno dla każdego z nas był to obfity czas łaski.  

                                                                                                                  Klaudia Piwońska, I c 

 

 



Na tropie wielkich talentów 

Za wzorem Mikołaja Kopernika społeczność 

naszej szkoły staje w obliczu wyzwania, jakim jest 

odkrywanie i rozwój talentów. Patronujący nam 

Astronom dzięki swojej ciężkiej pracy i ogromnemu 

geniuszowi zmienił powszechne myślenie 

wszystkich 

ludzi.  

Dowiódł prawdziwości swoich twierdzeń, co 

kosztowało go wiele ciągłego rozwoju i wytrwałości. 

W związku z obchodami Dnia Kopernikańskiego 

uczniowie naszej szkoły dzielili się swoimi pasjami 

podczas koncertu talentów, który odbył się 

15.03.2016r. Właśnie w tym dniu mogliśmy poznać 

rozmaite zainteresowania, zarówno te nietypowe, jak i bardziej popularne, które, ubarwione 

talentem  i kreatywnością artystów, wybijają się ponad przeciętność i pokazują, jak ważne jest 

kształtowanie wewnętrznej siły i pracowitości. Dzień Talentów stał się również okazją do 

refleksji nad tym, że każdy z nas może być kimś wielkim i swoimi umiejętnościami dzielić się  

z innymi. Uczniowie naszej szkoły są tego żywym przykładem. Poznawaliśmy możliwości 

ludzkie poprzez występy artystów, wokalistów, tancerzy, sportowców, aktorów, a nawet 

wolontariuszy, którzy nie wyobrażają sobie życia bez niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Podczas koncertu przyznana została również Nagroda Patrona Szkoły będąca docenieniem  

i podkreśleniem całokształtu pracy osoby rozwijającej swoje talenty. Podczas tegorocznych 

obchodów trafiła ona w ręce Michała Starnawskiego, któremu serdecznie gratulujemy. 

Organizując takie wydarzenia 

jako społeczność szkolna możemy 

wzajemnie ubogacać się naszymi 

umiejętnościami i motywować do 

dalszego działania!  

Tekst: Alicja Sokołowska kl. I a 

Zdjęcia: Szymon Orłowski kl. II c 

 



 

Fot. Kaja Szczęsna 

Wyklęci 

Kto usłyszy ich wołanie z mokotowskich więzień? 
Bestialsko torturowanych przez zdrajców narodu 
I wśród tak licznych cierpień 
Dochowujących przysięgi Ojczyźnie i Bogu 
 
Patriotów, którzy walczyć nie przestali 
Bo nie o komunistyczną Polskę walczyli 
I w imię swoich ideałów życie oddali 
I za wolną Polskę do walki znów ruszyli 
 
Strzałem w tył głowy mordowanych 
I porzuconych w zapomnianych miejscach 
Przez ludzi bez twarzy-pozornie nieznanych 
Którzy żyli spokojnie do teraz! 
 
Mieli być zapomniani i wyklęci 
Na zawsze pozostać w bezimiennych grobach 
Lecz dzięki naszej pamięci 
Już zawsze będzie o Nich mowa 
 
Bohaterach, którzy przed nikim poza Bogiem nie klękali 
I nie złamali ich, ani Hitler, ani Stalin 

 

 

Maciej Bujanowicz , I a 



 

Fot. Kaja Szczęsna 

DZIEŃ   MATKI 

„Jedyna” 
Czego Ci życzyć  
Kochana Mamo   
Dzisiaj w Dniu Święta Tego ?  
Długich lat życia, zdrowia i szczęścia 
Wśród bliskich domu naszego. 
Rano – koncertu na kroplach rosy, 
W południe- tańca motyli, 
By świat dokoła  śmiał się do Ciebie 
W każdej życia Twego chwili. 
Wieczorem – kiedy jesteś zmęczona 
I nie wiesz w, co włożyć ręce, 
Niech śpiew słowika czas Ci umila, 
Byś nie martwiła się więcej. 
Wiem, że niełatwo być dzisiaj Mamą… 
Wiem, trudno ubrać to w słowa. 
Za to, że Jesteś Taka … Jedyna, 
Dziś chcę Ci podziękować.  

 

Anna Czyżycka I a  



WIOSENNE WYDARZENIA 

  

  

  

  

 


