NA DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

W życiu to takie proste:
przyszedł człowiek, rękę uścisnął, podziękował,
ale w poezji trudniej,
poezja to trudne słowa.
Uścisk dłoni to jedna chwila,
gest paru sekund,
ale poezja ma być jak drzewo, co się schyla
nad nurtem naszego wieku;
i ptaki mają być na tym drzewie,
i promieni słonecznych wiele.
Ja w tym wierszu wypowiadam całego siebie
dla was i o was, nauczyciele;
fizycy i matematycy,
poloniści i biologowie,
pochwałę waszej pracy
śpiewam w gorącym słowie.

Bezmierny mój dług wdzięczności,
więc strof mi potrzeba jak w słońcu grająca kapela,
żeby po całym kraju rozsławił się, rozgłosił
wysiłek nauczyciela.
Jakże nie pisać wiersza,
jakże nie płonąć w podzięce
za światło, co się rozszerza,
za dar najpiękniejszy, za wiedzę!
Nasz świat jest słonecznym światem,
nasz świat na wiedzy stoi –
i dlatego dziś wieńczę oświatę,
o przyjaciele moi!

"Wiersz o wielkiej wdzięczności" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego dedykujemy
WSZYSTKIM PRACOWNIKOM NASZEJ SZKOŁY w dniu ICH święta.
Zespół redakcyjny

GRATULUJEMY
Pani Irenie Linkiewicz, która otrzymała MEDAL ZŁOTY ZA
DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ. Jest to odznaczenie przyznawane
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra
Edukacji Narodowej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

ŚLEMY PODZIĘKOWANIA

Z CAŁEGO SERCA DZIĘKUJEMY:
PAŃSTWU LIDII I JANUSZOWI
SZMIGIELOM - właścicielom firmy
FAN GAMES w Mrągowie,
od których otrzymaliśmy 36 gier planszowych, m.in. "Zostań Gwiazdą", "Wyprawa
na grzyby", "Świat pszczół" czy "Ułóż wyrazy". Aż 26 przekazaliśmy do świetlicy
szkolnej,
a pozostałe zostaną wykorzystane jako pomoc dydaktyczna w klasach 1-3.

AKCJA CHARYTATYWNA
Po raz kolejny Samorząd Uczniowski naszej
szkoły zaangażował się w akcję charytatywną.
Celem przedsięwzięcia jest zbiórka pieniędzy
dla chorego Bartka Kostrzewy, ucznia klasy
V Szkoły Podstawowej nr 4.
Chłopiec choruje na nowotwór.
Obecnie prowadzimy kiermasz ciast. Z
Samorządem współpracują wszystkie klasy oraz
oczywiście rodzice i babcie, bez których kiermasz byłby niemożliwy. Ciasta są przepyszne, a
serca rodziców i uczniów hojne. Bardzo dziękujemy.
Anna Racka

KONCERT SMYCZKOWY W NASZEJ SZKOLE
Wczoraj [19.10.16 r.] nasza społeczność szkolna miała niepowtarzalną okazję wysłuchać koncertu smyczkowego poświęconego
naszemu patronowi Feliksowi Nowowiejskiemu.
Zaprezentował nam się olsztyński kwartet filharmoników,
który otworzył swój występ najbardziej znanym utworem skomponowanym przez Nowowiejskiego - „Rotą”. Mimo że nie jest on autorem piszącym typową muzykę na kwartet, goście dokonali
wprawnych aranżacji jego utworów. Poszczególne wykonania przeplatane były anegdotami
i faktami z życia Nowowiejskiego oraz szczegółami kompozycyjnymi dotyczącymi utworów.
W programie znalazły się również polonezy i mazurki Fryderyka Chopina, którego
nasz patron był wielkim wielbicielem.
Kwartet zaprezentował nam instrumenty, na których grali, omówili ich budowę
i wskazali różnice, mimo że wszystkie należą do tej samej grupy instrumentów.
To była nietypowa, ale ciekawa lekcja muzyki.
MarKor

KONCERT SMYCZKOWY W NASZEJ SZKOLE

[poniżej] Klasa 4a – wych. p. Dorota Gwarda

NASZA SZKOŁA DLA ŚRODOWISKA LOKALNEGO
PONIŻEJ PREZENTUJEMY OBSZARY DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH PRZEZ
NASZYCH NAUCZYCIELI DLA MAŁYCH I DUŻYCH MIESZKAŃCÓW KĘTRZYNA I OKOLIC:

"ONI BYLI TU PRZED NAMI"
MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY dla kętrzyńskich szkół podstawowych
I POWIATOWY KONKURS DZIENNIKARSKI dla szkoły podstawowej i gimnazjum
Dnia 7.10.16 r. w Loży odbyło się spotkanie autorskie z p. Marią Skibińską - autorką
książki "Oni byli tu przed nami". To zbiór wywiadów z mieszkańcami Kętrzna i okolic, którzy żyli tu przed wojną, w czasie jej trwania i po jej zakończeniu, pozycja niezwykle wartościowa, związana z naszym regionem i dlatego zachęcamy do jej lektury.
Przy okazji z przyjemnością informujemy, że w przygotowanie publikacji zaangażowana była
nasza polonistka - p. Elżbieta Wąsik, która opracowała teksty p. Marii pod względem językowym.

MIEJSKI KONKURS HISTORYCZNY
W związku z przypadającą w 2016 roku 1050 rocznicą CHRZTU POLSKI zapraszamy wszystkie kętrzyńskie szkoły podstawowe do udziału w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU:
Cele konkursu:
1. Uczczenie rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę.
2. Pogłębienie i utrwalenie wiedzy historycznej dzieci na temat dziejów Polski.
3. Rozbudzanie zainteresowań historycznych.
4. Krzewienie wśród uczniów idei patriotyzmu i miłości do Ojczyzny.
5. Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów, motywowanie ich do poznawania dziejów
Ojczyzny oraz dostrzegania jej piękna, kultury i tradycji.
6. Kształtowanie przynależności i tożsamości narodowej.
Organizator i fundator nagród:
Burmistrz Miasta Kętrzyn – Pan Krzysztof Hećman.
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do klas 4-6 kętrzyńskich szkół podstawowych.

I POWIATOWY KONKURS DZIENNIKARSKI
DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ I GIMNAZJUM
„Nowinki Jedynki” – gazetka wydawana przez zespół redakcyjny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie od kilku lat należy do grona laureatów
Wojewódzkiego Konkursu Gazetek Szkolnych pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty i Gazety Olsztyńskiej, dlatego też chcielibyśmy umożliwić innym redakcjom
szkolnym wymianę doświadczeń. Zapraszamy wszystkie szkoły podstawowe i gimnazjalne
powiatu kętrzyńskiego do udziału w konkursie.
REGULAMIN KONKURSU:
Cele konkursu:
1. Rozwijanie kompetencji dziennikarskich, czytelniczych, polonistycznych i społecznych
wśród dzieci i młodzieży.
2. Upowszechnianie czytelnictwa.
3. Promowanie aktywności twórczej uczniów.
4. Kształtowanie wyobraźni i rozwijanie uzdolnień literackich.
5. Pobudzanie aktywności poznawczej uczniów.
6. Kształtowanie przynależności i tożsamości lokalnej.
7. Motywowanie ich do poznawania dziejów miasta oraz dostrzegania jego piękna, kultury
i tradycji, ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu.
Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Kętrzynie - Aneta Duda, Agnieszka
Trypucka i Elżbieta Wąsik - opiekunowie gazetki szkolnej "Nowinki Jedynki"
Patronat medialny:
„Nasze Miasto Kętrzyn”
Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do szkół podstawowych i gimnazjów na terenie powiatu Kętrzyn.

„JANUSZ KORCZAK
– CZARODZIEJ NASZEJ WYOBRAŹNI”
Uczennice z klasy 5a napisały przepiękne listy do Janusza
Korczaka nazywanego Starym Doktorem lub "królem
dzieci". Nie możemy zdradzić ich treści, ponieważ zostały
wysłane na konkurs. Możemy jednak, skoro w listopadzie
będziemy obchodzić OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW
DZIECKA, przypomnieć prawa ustanowione przez
Obrońcę Praw Dziecka - JANUSZA KORCZAKA:

"PRAWA DZIECKA"
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle, że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Spisali dla was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego,
A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego.
Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi
I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić.
Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać,
I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać.
Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami,
Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami.
Nikt nie może moich listów czytać bez pytania,
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania.
Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa,
A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa.

Tak się tu wiersze poukładały,
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.
Janusz Korczak opracował również PROŚBY DZIECI DO RODZICÓW:
1. Nie psuj mnie, dając mi wszystko, o co cię proszę. Niektórymi prośbami wystawiam cię
jedynie na próbę.
2. Nie obawiaj się postępować wobec mnie twardo i zdecydowanie. Ja to wolę, bo to mi daje
poczucie bezpieczeństwa.
3. Nie pozwól mi ukształtować złych nawyków. Ufam, że ty mi pomożesz wykryć je w zarodku.
4. Nie rób tak, abym czuł się mniejszym niż jestem. To jedynie sprawia, że postępuję głupio,
aby wydawać się dużym.
5. Nie karć mnie w obecności innych. Najbardziej mi pomaga, gdy mówisz do mnie spokojnie
i dyskretnie.
6. Nie ochraniaj mnie przed konsekwencjami. Potrzebne mi są również doświadczenia bolesne.
7. Nie rób tak, abym swoje pomyłki uważał za grzechy. To zaburza moje poczucie wartości.
8. Nie przejmuj się zbytnio gdy mówię: "Ja cię znienawidzę". To nie ciebie nienawidzę, ale
twojej władzy, która mnie niszczy.
9. Nie przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. One jednak przyciągają twoją
uwagę, której potrzebuję.
10. Nie zrzędź. Jeżeli będziesz tak robił, to będę się bronił przez udawanie głuchego.
11. Nie dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie
dotrzymujesz.
12. Nie zapominaj, że nie potrafię wyrazić siebie tak dobrze, jak bym chciał. Dlatego też niekiedy mijam się z prawdą.
13. Nie przesadzaj, co do mojej uczciwości. To mnie krępuje i doprowadza do kłamania.
14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę w ciebie.
15. Nie zbywaj mnie, gdy stawiam ci pytania. W przeciwnym wypadku zobaczysz, że przestanę cię pytać, a informacji poszukam sobie gdzie indziej.
16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głupie. One po prostu są.
17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. Prawda na twój temat byłaby w przyszłości nie do
zniesienia. Nie wyobrażaj sobie, iż przepraszając mnie stracisz autorytet. Za uczciwą grę
umiem podziękować miłością, o jakiej nawet ci się nie śniło.
18. Nie zapominaj, że lubię eksperymentować. Nie zabraniaj mi eksperymentować, gdyż bez
tego nie mogę się rozwijać.
19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też rosnę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi kroku w tym
galopie, ale zrób, co możesz, żeby nam się to udało.
20. Nie bój się miłości. Nigdy.
____________________________________________
Listy do Janusza Korczaka autorstwa Karoliny Korenik, Zuzanny Modliszewskiej, Alicji Służały
i Kariny Sztabińskiej zostały wysłane na OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKOPLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY „JANUSZ KORCZAK – CZARODZIEJ NASZEJ
WYOBRAŹNI”, zorganizowany przez Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka i we współpracy z Korczakianum, pracownią naukową Muzeum Warszawy.
Honorowy patronat nad konkursem objął Rzecznik Praw Dziecka - p. Marek Michalak.

Trzymamy kciuki!

W ŚWIECIE LITERATURY DZIECIĘCEJ

Jednym z wielu działań podejmowanych w celu upowszechniania w naszej szkole czytelnictwa i kompetencji czytelniczych jest opracowanie i realizacja projektu czytelniczego
pt. „W świecie literatury dziecięcej".
Dzieci w wieku wczesnoszkolnym bardzo lubią kontakt z książką. Potrafią być
wdzięcznymi słuchaczami, zwłaszcza kiedy dorośli czytają im wiersze, bajki czy opowiadania. Dzięki nim dzieci uczą się mowy ojczystej, wzbogacają zasób słownictwa, sposoby wyrażania myśli i uczuć, zdobywają wiele ciekawych informacji, które zadziwiają i fascynują.
Pokazują im wzorce i akceptowane społecznie wartości. Dobra książka uczy, jak rozróżniać
dobro od zła, bo pokazuje konsekwencję dobrych i złych czynów.
W obecnym czasie książka stała się zaledwie jednym z wielu środków umożliwiających kontakt z kulturą. Spory procent dzieci bez umiaru korzysta z komputera lub telewizora i
jest to dla nich najatrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu. Jeżeli przez to czytanie
będzie kojarzyło się dzieciom z radością, a nie obowiązkiem, przymusem czy nudą, oznacza
to, że cel został osiągnięty!
Projektem objęto uczniów z klasy 2e oraz dzieci z klas 1-3, które przebywają w świetlicy
szkolnej.
Zajęcia odbywają się od 1 października do 31 grudnia. Na zakończenie projektu dzieci wykonają bombki z ulubionymi bohaterami bajek i baśni.
Autorkami i realizatorkami programu są panie: Aneta Duda, Sylwia Szymańska i Agnieszka
Trypucka.

WIADOMOŚĆ Z OSTATNIEJ CHWILI!
Dzisiaj (tj. 26.10.16r.) Wiktor Smosarski - uczeń klasy 4a zajął II miejsce w XLI Wojewódzkim Konkursie Krasomówczym Młodzieży Szkolnej im. Marii ZientaryMalewskiej.
Pod koniec listopada będzie reprezentował nasze województwo w konkursie ogólnopolskim w Legnicy.
GRATULUJEMY I TRZYMAMY KCIUKI!

Dnia 21.10.16 r. w MBP w Kętrzynie odbyło się spotkanie autorskie z p. Bożeną Kraczkowską - pisarką z Olsztyna, którą gościliśmy w naszej szkole w grudniu 2015 r.
[na zdjęciu Ala Służała z 5a z pisarką]

Pani dyrektor z laureatami Szkolnego Konkursu pt. Najpiękniejsza zakładka do książki.

KOLEJNE SPOTKANIE
Z PURPUROWYM GNIAZDEM
Dnia 21 października klasa 5a miała okazję spotkać panią Bożenę Kraczkowską. Ta wyjątkowa osoba pochodzi
z Olsztyna, gdzie pracuje i mieszka. Jest autorką „Purpurowego Gniazda”. Na piątkowym spotkaniu autorskim
opowiadała właśnie o tej książce.
Uczniowie z naszej klasy mogli zadać pytania pisarce, zdobyć nagrody i wysłuchać fragmentów utworów.
Przed poznaniem pani Bożeny mogliśmy obejrzeć przedstawienie o drodze do kariery, która, jak mówiła autorka, jest długa i ciężka. Dowiedziałam się, że to nie jest jedyna książka artystki. Lubi ona tworzyć także piosenki
oraz zagadki.
„Purpurowe Gniazdo” to bardzo ciekawa powieść. Występują w niej Święty Mikołaj, który chce zostać zwykłym
Mikołajem, oraz Marcysia, ciekawska dziewczynka, która w jakiś sposób znajduje się w Zamrożonym Lesie.
Uwalnia ona wraz ze zwierzętami z lasu uwięzione ptaki.
Nie będę zdradzać więcej szczegółów. To bardzo ciekawa i pouczająca książka, przeczytajcie ją sami.
Alicja Służała 5a
___________________________________________

Kilka dni wcześniej przeczytałam tę książkę. Jest to bardzo ciepła, niesamowita, baśniowa i pouczająca opowieść. Łączy w
sobie dwa światy: wyobrażony i rzeczywisty. Jeden to świat
dziewczynki o imieniu Marcysia, drugi to świat Świętego Mikołaja i jego przyjaciół.
Święty Mikołaj postanawia wziąć urlop i znika w Zamrożonym
Lesie.
Czy wyobrażacie sobie święta Bożego Narodzenia bez niego?
Przecież wszystkie dzieci na całym świecie byłyby smutne i
rozczarowane.
Przeczytajcie tę książkę, a dowiecie się, jakie były konsekwencje
jego decyzji.
Serdecznie polecam
Zuzanna Modliszewska 5a
Drodzy czytelnicy!
Ostatnio miałam zaszczyt poznać panią Bożenę Kraczkowską.
Opowiadała nam o swoim życiu pisarki. Mówiła o wielu ciekawych książkach. Jedną z nich jest ''Purpurowe
Gniazdo''. Narrator przedstawia Świętego Mikołaja i jego przyjaciół, m.in. małego Trolka, przyjaznego Chrupusia i pięknego renifera Ramona. Znajdujemy tu też miłą dziewczynkę Marcysię. Mikołaj, znudzony swoim życiem, udał się do Zamrożonego Lasu. Znajomi wyruszyli na jego poszukiwania. Fabuła opiera się głównie na
odnalezieniu Mikołaja.
To wspaniała książka, która przypadnie do gustu zarówno młodszym, jak i starszym czytelnikom.
Na spotkaniu dowiedziałam się też, że autorka, że gdy pisze książki, często się poddaje. Na szczęście to trwa
tylko godzinkę czy dwie.
W 2016 roku mija 18 lat, od kiedy to właśnie pani Bożena zaczęła swoją przygodę z literaturą. Książka pt. ''Purpurowe Gniazdo'' powstała 2013 roku,czyli istnieje już od 3 lat.
Serdecznie polecam tę oraz inne ''arcydzieła'' pani Bożenki. Uważam, że spotkanie było interesujące. Na koniec
każdy mógł zadać pytania i kupić powieść z autografem.

Karina Sztabińska Va

CZYTAMY GŁOŚNO!
Szanowni Wychowawcy i Uczniowie! Bardzo
spodobał nam się dzień, w którym rozpoczynaliśmy lekcje od czytania przez nauczycieli fragmentów książek. Chcielibyśmy kontynuować ten zwyczaj. W związku z tym postanowiliśmy, aby każdą godzinę wychowawczą zaczynać od lektury utworu zaproponowanego przez
uczniów.
My proponujemy, a wychowawczyni czyta.
Każdy z nas ma okazję zaprezentowania swojego ulubionego tekstu całej klasie (a przynajmniej jego fragmentu). Pomysł się przyjął, a my
jesteśmy zadowoleni. Dzielimy się między sobą
tym, co lubimy, a na pewno zachęcamy do czytania.
Proponujemy i Wam, abyście poszli naszym
śladem! Życzymy miłej lektury!
Klasa 4b z wychowawczynią

NAJPIĘKNIEJSZA ZAKŁADKA DO KSIĄŻKI
Znamy wyniki Szkolnego Konkursu pt. Najpiękniejsza zakładka do książki.

WYNIKI KONKURSU:
klasy I-III
I miejsce
Adrianna Banasiak - kl. 2e
II miejsce
Maciej Rykowski - kl.2e
III miejsce
Jakub Żurek - kl. 2c

klasy IV - VI
I miejsce
Mateusz Siergiedo - kl. 4d
II miejsce
Sylwester Radzik - kl. 4d

GRATULUJEMY!

ZACZYTANA 4B.

Wiktor Smosarski w gronie laureatów XLI Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego
Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.

BĄDŹCIE ŚWIADKAMI MIŁOSIERDZIA

Zwieńczeniem tegorocznych Dni Papieskich było zaproszenie naszych uczniów do Kętrzyńskiego Zamku na przedstawienie upamiętniające niezwykłą postać Świętego Jana Pawła II...
Uczniowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Kętrzynie w dniu
25.10.2016r. zaprezentowali program artystyczny pt. „Bądźcie świadkami miłosierdzia”. Młodzi
aktorzy w sposób wzruszający przedstawili postać naszego polskiego papieża. Słowem i pieśnią
przybliżyli nam jego dzieciństwo, kapłaństwo oraz lata pontyfikatu. Miłą niespodzianką była prezentacja multimedialna z fragmentami niezapomnianych przemówień Ojca Świętego. Było to niezwykłe
spotkanie, pełne wzruszających wspomnień.
Małgorzata Piekarska

INSCENIZACJA BAJKI PROFILAKTYCZNEJ

27.10.2016r. w czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kętrzynie uczniowie klasy 3a zaprezentowali dzieciom ze Szkoły
Podstawowej w Biedaszkach oraz 6-latkom z przedszkola Malinka inscenizację bajki profilaktycznej Agnieszki
Grzelak pt. „Magiczne kryształy”.
„W pewnym miasteczku za sprawą czarownicy Ognichy i jej
magicznych kryształów ludzie przestali się ze sobą spotykać, a dzieci wolą oglądać księżniczki w kryształach niż bawić się z kolegami. Mamy nie opowiadają dzieciom bajek, tylko oglądają kryształowy świat. Ojcowie nie grają z synami w piłkę, nie chodzą z nimi na żadne wyprawy, tylko patrzą na przygody kryształowych bohaterów. A najgorsze jest to, że w tych
kryształach ukazuje się coraz więcej strasznych rzeczy (…)”
Widzowie z dużym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie, po czym nastąpiła dyskusja,
w jaki sposób należy spędzać wolny czas. Wszyscy zwrócili uwagę na możliwość i wartość
spędzania wolnego czasu z rodziną, z bliskimi osobami i doszli do wniosku, że taki świat jest
„wesoły, miły, dobry i mądry”.
Agnieszka Dziemiańczyk

ARTYŚCI Z 3A NA SCENIE.

BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

W dniu 28 października uczniowie klas czwartych przedstawili montaż słownomuzyczny pt. „Błogosławieni Miłosierni…”. Oddając hołd naszemu św. Janowi Pawłowi
II, przypomnieli jego bezcenne słowa.
Recytując zaś utwory papieża i śpiewając pieśni, wyjaśnili pojęcie miłosierdzia Bożego.
W kończącym się tzw. Roku Miłosierdzia Bożego, który został ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka, nasi uczniowie przypomnieli nauczanie „prekursora” miłosierdzia, którym jest
św. Jana Paweł II. To właśnie nasz święty papież głosił i rozpowszechnił miłosierdzie Boże
na całym świecie. A wszystko miało swój początek w Krakowie – Łagiewnikach.
Inspiracją do powstania montażu słowno-muzycznego stały się tegoroczne Światowe Dni
Młodzieży, które odbyły się w Polsce. W programie wystąpili uczniowie klas: 4a i 4c pod
kierunkiem pań: Dorotki Gwardy, Irenki Linkiewicz i Małgosi Piekarskiej.

PAMIĘTAJMY O BLISKICH!

