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14 września wzięliśmy udział w akcji „Sprzątanie świata”. Posprzątali-
śmy teren wokół szkoły i teren Karczówki. 

3 października byliśmy na wy-
cieczce w Krakowie. Zwiedzili-
śmy Zamek Królewski na Wa-
welu, Kościół Mariacki i Rynek.  
W Sukiennicach zakupiliśmy 
pamiątki. 

12 października uczniowie 
klas I gimnazjum złożyli uro-
czyste ślubowanie.   
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12 października obchodzili-
śmy święto Komisji Edukacji 
Narodowej  Z tej okazji od-
była się w szkole uroczysta 
akademia. 
Nauczycielom składamy naj-
lepsze życzenia. 

Uroczystości rozpoczęła 
Msza Św., którą celebrował 
ksiądz biskup Kazimierz 
Gurda.  
Następnie w szkole obej-
rzeliśmy spektakl poświę-
cony Ojcu Świętemu Jano-
wi Pawłowi II, przygotowa-
ny przez Zespół Teatralny 
„Puenta”, z Zespołu Szkół 
Katolickich im. św. Stanisła-
wa Kostki w Kielcach. 
Krótki program artystycz-
ny przygotowali również 
uczniowie naszej szkoły. 

Rys. G.Wojciechowska kl. V b 
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Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r. w Wadowicach. Od śmierci matki  
w 1929 wychowywał go ojciec. Karol, nazywany Lolkiem, był najlepszym uczniem  
w mieście, sportowcem i aktorem amatorem. Studiował na uniwersytetach w Krako-
wie i Rzymie. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1946, odbywszy  w latach 1941-45 
studia w tajnym seminarium w Krakowie; jednocześnie pracował jako robotnik w ka-
mieniołomie. Od 1948 był wikarym w Niegowici i w parafii św. Floriana w Krakowie 
(do 1951r.). 

Debiutował w 1949 r. na łamach ,,Tygodnika Powszechnego” tekstem  
o francuskich księżach-robotnikach. Opublikował m.in. „Miłość i odpowiedzialność”, 
„Osobę i czyn”, dramaty „Brat naszego Boga”, „Przed sklepem jubilera”, a także wier-
sze - pod pseudonimem Andrzej Jawień. 
  W 1958 r. Karol Wojtyła został krakowskim biskupem pomocniczym,  
a w 1964 - arcybiskupem. W 1967 r. otrzymał nominację kardynalską.  
W wolnych chwilach jeździł na nartach, pływał kajakiem, wakacje spędzał z osobami 
świeckimi.  

16 października 1978 r. Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Po raz pierw-
szy od 456 lat nie został nim Włoch. Przybrał imię Jana Pawła II . 
 Podczas inauguracji pontyfikatu wygłosił przesłanie: "Nie lękajcie się! Otwórzcie 
drzwi Chrystusowi!" 

   W 1979 przybył do Polski, co miało duże znaczenie dla rozwoju sytuacji 
politycznej w kraju, do którego przyjeżdżał jeszcze wielokrotnie. 

  13 maja 1981 r. papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca  
Mehmeta Ali Agcę. 
  W sierpniu 1985 r. Jan Paweł II przemówił do 80 tys. młodych muzułmanów  
w Casablance, w kwietniu 1986 jako pierwszy w historii zwierzchnik Kościoła rzym-
skokatolickiego odwiedził synagogę w Rzymie. Papież próbował zbliżyć też do siebie 
chrześcijan różnych wyznań. 
   Bronił  praw człowieka i wzywał Narody Zjednoczone, by podjęły „ryzyko soli-
darności, a tym samym ryzyko pokoju". W 1994 ukazała się książka „Przekroczyć 
próg nadziei”, światowy bestseller przetłumaczony na 40 języków.  
 Tuż przed śmiercią Jan Paweł II miał napisać na kartce arcybiskupowi Dziwi-
szowi: "Jestem szczęśliwy, wy też bądźcie. Dziewicy Maryi powierzam wszystko  
z radością."  
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  Papież na wieść o tym, że pod oknami pałacu czuwa młodzież  powiedział: 

„Szukałem was, teraz przyszliście do mnie i za to wam dziękuję". 
   Po 27 latach pontyfikatu papież Jan Paweł II w sobotę 2 kwietnia 2005 r.  
o godzinie 21.37. odszedł ze świata żywych. 

 Do głównych przesłań pontyfikatu Jana Pawła II należą: „nowa ewangeliza-
cja", respektowanie praw człowieka, prawa do pracy i zachowania godności ludzkiej, 
przeciwstawianie się bezwzględnej pogoni za zyskiem, sprzeciw wobec totalitary-
zmu, ekumenizm, walka o zachowanie pokoju. 

Biskup i góral  
 

W czasie jednej z wędrówek po górach biskup Karol Wojtyła spotkał górala, który - 
widząc wędrowca utrudzonego i zakurzonego - zapytał go, kim jest.  

- Biskupem! - odpowiedział zziajany Karol  
- Jak wyście som biskupem, to jo jestem papieżem! - wzruszył ramionami góral.  

 
Nie szumcie siostry nam  

 
W hiszpańskiej Avili, gdy szum czyniony przez rozradowane zakonnice stawał się już 
wprost nie do zniesienia, papież wypalił: "Te siostry, które ślubowały milczenie, hała-

sują tu najgłośniej".  
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1. Rodzina dzieci Bożych.  

2. Miesiąc, w którym dokonano zamachu na życie Jana Pawła II. 

3. Z tego miejsca czyta się w kościele Pismo Święte. 

4. Okres władzy papieża. 

5. Laska, symbolizująca władzę biskupa lub papieża. 

6. Potrzebuje go cały świat, papież często się o niego modlił. 

7. Śpiewana w kościele. 

8. Imię matki Jezusa. 

9. Święta obchodzone na wiosnę. 

10. Czytana z Pisma Świętego. 

11. Odprawia się przy nim Mszę Św. 

12. Symbol chrześcijaństwa, znak zbawienia. 
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Jesień to pora roku, która obfituje w owoce i warzywa. Mają one du-
żo witamin i dlatego są bardzo zdrowe. Możemy z nich przyrządzić 
pyszne surówki i sałatki. 

 

Tę sałatkę zrobisz w ciągu 20 minut.  
Jest zdrowa, smaczna i wygląda apetycznie. 

Sałatka grecka 
 

Składniki 

3 duże pomidory 
1 świeży ogórek 
1 mała zielona papryka 
1 czerwona cebula 
sałata 
mały słoiczek czarnych oliwek 
 1 ser Feta 
łyżeczka posiekanej natki pie-
truszki 
 
sos: 
3 łyżki oliwy z oliwek  
1 łyżka octu winnego 
1 ząbek czosnku 
sól, pieprz  

 Przepis 

 Pomidory pokroić w ósemki, obranego ogórka w grube plastry, paprykę w pa-
ski, cebulę w plasterki, sałatę porwać na kawałki. 
Składniki sosu dobrze wymieszać i zalać nim warzywa. Odstawić do lodówki na 
1 godz. 
Oliwki pokroić w plasterki, ser Feta w kostkę - dodać do sałatki.  
Sałatkę posypać natką pietruszki. 
     SMACZNEGO!!!  
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Andrzejki od dawien dawna są tradycyjnym wieczorem wróżb.  
Przypadają w noc z 29 na 30 listopada. 

Lanie wosku  

Jest najbardziej magiczną, widowiskową i lubianą wróżbą. Z zakrzepłych w zimnej wo-
dzie kształtów figurek lub cieni jakie rzucają odczytuje się przyszłość. 

Karteczki z imionami 

Na karteczkach należy wypisać imiona dziewcząt lub chłopców. Powinno się je złożyć lub 
zwinąć i w noc andrzejkową włożyć pod poduszkę, a po przebudzeniu wylosować jedną 
karteczkę. W ten sposób można poznać imię wybranki lub wybranka serca.  

Przestawianie bucików 

Panny chcące wywróżyć sobie czas zamążpójścia zdejmują po jednym buciku i ustawiają 
je w najodleglejszym od progu miejscu. Ostatni bucik przesuwany jest na pierwszą pozy-
cję, przed niego wędruje przedostatni itd. Bucik, który pierwszy dotknie progu, wróży 
swojej właścicielce, że pierwsza wyjdzie za mąż.  

Filiżanki 

Ustawiamy do góry dnem pięć jednakowych filiżanek. Jedną pozostawiamy pustą, pod po-
zostałymi ukrywamy przedmioty: 
 • różaniec - oznacza stan zakonny,  
 • listek (najlepiej ruty) - zwiastuje staropanieństwo, 
 • obrączka lub pierścionek - wróży małżeństwo,  
 • moneta - zapowiada bogactwo, 
 • pusta filiżanka - świadczy o tym, że w ciągu roku nie nastąpią decydujące zmiany. 
Filiżanki należy losowo kilkakrotnie poprzesuwać, by nikt nie zapamiętał zawartości żad-
nej z nich. Osoba, dla której się wróży, wybiera jedną z nich, a odkryty przedmiot mówi o 
jej przyszłości. 

     Obierka jabłka  

Chcąc poznać pierwszą literę imienia ukochanego, przeznaczonego 
przez los, należy obrać jabłko tak, by nie przerwać skórki i aby po-
wstała jedna obierka. Należy rzucić nią za siebie przez lewe ramię 
i odczytać literę w jaką się ułożyła.  

     Rys. I. Wojciechowska kl. V b 
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12 września nasi uczniowie wzięli udział w mistrzo-
stwach województwa świętokrzyskiego w biegach 
przełajowych w Baryczy. Kasia Fąfara z kl. III b 

gim. zajęła 5 miejsce, a Wojtek Lubieniecki z kl. II b gim. - 6. 

19 września w Jędrzejowie odbyły się mistrzostwa województwa 
świętokrzyskiego w piłce nożnej dziewcząt. Nasza drużyna w skła-
dzie: Kasia Fąfara, Marta Mazur, Iza Krzysiek, Iwona Zielińska, 
Ewelina Sołtyk, Julita Wiśniewska, Marta Jończyk zajęła II miejsce. 

Chłopcy z naszej szkoły wzięli udział w mistrzostwach województwa 
świętokrzyskiego w piłce nożnej halowej, które odbyły się 12 listo-
pada w Kielcach. 
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       Informacje zebrał  
       Mateusz Gołuzd  kl. I a gim. 


