Szkoła Podstawowa nr 1
im. ppłk . pil. Mariana Pisarka w Radzyminie

Szanowni Państwo,
Drodzy Uczniowie!!

18 listopada 2014r.
W numerze:

Oddajemy w Wasze ręce
pierwszy
powakacyjny
numer
gazetki szkolnej. Za nami ponad
dwa miesiące nauki. w czasie
których, w naszej szkole wydarzyło
się już bardzo wiele. Serdecznie
zapraszamy Was do czytania
naszych artykułów zarówno na
stronie internetowej, jak i w wersji
drukowanej naszej gazetki.

*Ślubowanie klas pierwszych
*Miesiąc Bibliotek
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* Kalendarium szkolne

Redakcja
Moja wolność
Moja wolność ma kolor nieba
I zapach wiatru w dziecięcej
czuprynie.
Mojej wolności przecenić się nie da
ani jej kupić , ni wygrać w kasynie .
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Moja wolność to moja rodzina
I małe podwórko, i wielka ojczyzna.
I biel, i czerwień co nad nią rozpina
Jak orzeł biały swe ochronne
skrzydła.
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Tymoteusz Krebs
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Zwieńczeniem

Ślubowanie
klas pierwszych

imię

swojej

Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil.
Mariana

klasy

i

Zbigniewa

sprawiać

radość

sprawiając

nauką

rodzicom

i

klas

pierwszy

radość

rodzicom

i

Po części oficjalnej uczniowie wraz z
rodzicami udali się do klas, gdzie

Tymi słowami 10 października 2014
uczniowie

raz

nauczycielom.

nauczycielom."
roku,

po

uroczyście odśpiewały hymn szkoły

Będę się starać być dobrym kolegą,
i

Piotrowskiego.

Pierwszaki

dorosnę.
zachowaniem

zaczarowanym

Elżbietę Jeleń oraz pana burmistrza

Ojczyznę, jak dla niej pracować
kiedy

Pisarka

ołówkiem przez panią dyrektor szkoły

szkoły.

Będę uczyć się w szkole jak kochać

swym

było

pasowanie pierwszaków na uczniów

"Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać
o

uroczystości

czekał na nich słodki poczęstunek.

pierwszych

Otrzymali

wstąpili w poczet uczniów "Stalowej

również

z

rąk

wychowawczyń pamiątkowe dyplomy

Jedynki".

oraz legitymacje szkolne.
Wychowawczynie klas I

Miesiąc Bibliotek Szkolnych
W

Międzynarodowego

obecnością pani Elżbieta Jeleń szkoły,

pani

Hasło tegorocznego święta, – „Kto
czyta książki – ten żyje podwójnie”

Piotrowski - Burmistrz Radzymina. W
wystąpieniu

podkreślił

Pan

rolę

wychowania
nauczycieli

i

Do

Burmistrz

nauczania

przez

pracowników

szkoły.

wraz

z

książkę

w

zachowania

kulturalnych

oraz

przerwy

z

Chętni

literaturą
uczniowie

sali

obok

biblioteki,

gdzie

p.

pedagog Dorota Kołaczyńska czytała

odwiedzili różne krainy wykazując się
zasad

się

spotykali się podczas długiej przerwy

prowadzącymi

znajomością

–

dziecięcą”.

uroczystość, wróżkami i krasnalami,
wiedzą,

włączyli

Zorganizowana została akcja „Czas na

Zanim uczniowie wypowiedzieli słowa
przysięgi

przygotowań

członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki.

i

uczniów

Miesiąca

Bibliotek Szkolnych.

Katarzyna

Marzec - wicedyrektor, pan Zbigniew
swym

biblioteka

szkolna włączyła się do obchodów

Podniosłą uroczystość zaszczycili swą
dyrektor

październiku

śpiewem.

wybrane

przez

uczniów

Ponadto

bibliotekarz

książki.
Agnieszka

Cichy, pedagog Dorota Kołaczyńska,
2

p. Kamila Tyburska, p. Marta Żmuda

J. Poznańskiemu, J. Marcinkiewicz,

systematycznie czytały baśnie w kl.

Julii

„0”

Szymankiewicz.

oraz

w

Spotkania

świetlicy

te

były

szkolnej.

Pich,

oraz

pani

Weronice

uwieńczone

W ubiegłym roku p. Agnieszka Cichy i

wspólnie wykonaną pracą plastyczną.

p. Anna Ciborowska we współpracy z

Uczniowie

pracownikami

za

każdym

razem

szkoły

i

uczniami

odgadywali zagadki, a w zamian byli

zbierały makulaturę i różne surowce

częstowani słodyczami.

wtórne. Dzięki ich sprzedaży udało

Do akcji „Cała polska czyta dzieciom”

się uzbierać aż 400 zł! Ta kwota

włączyli się również rodzice z kl. „0”.

została

Akcja

Koło

zakup nowych książek do szkolnej

Przyjaciół Biblioteki, miała na celu

biblioteki. Dlatego też w związku ze

pokazanie

Świętem Bibliotek Szkolnych zostały

przygotowana
uczniom

przez

alternatywnego

w

całości

przekazana

sposobu spędzania przerw w szkole i

zakupione

nowości

rozbudzenie

bestsellery

młodzieżowe

czytelnictwa

wśród

dzieci.

na

wydawnicze,
polecane

przez uczniów naszej szkoły oraz
przepiękne

książeczki

z

dużymi

literami dla najmłodszych.
Wszystkim, którzy przyczynili się do
sukcesu

jej

zbiórki

pragniemy

serdecznie podziękować.
Również,

Pani

Dyrektor

w

październiku zakupiła do biblioteki
mnóstwo nowych lektur.
Zapraszamy do biblioteki w celu

Członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki
rozpropagowali

akcję

pod

zapoznania

hasłem

biblioteka ogłosiła dwa konkursy. Dla

uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

klas II-III konkurs plastyczny „Mój

Dzieci ofiarowały bibliotece wiele

ulubiony bohater książkowy” I Dla

książek o różnej tematyce. Za ten

klas

piękny gest pragniemy podziękować
Jadczak,
Oli

VI-VI

konkurs

plastyczny

„Rebus Literacki”.

Oldze

Otrzymaliśmy mnóstwo prac, wśród

Matera, Łukaszowi Mościckiemu, J.
Góreckiemu,

zakupionymi

W naszej szkole w październiku

szkolnej” – kierowaną do wszystkich

Izie

z

nowościami.

„Pozostaw ślad po sobie, w bibliotece

uczniom:

się

autorów których niebawem wyłonimy

Wilczyńskiej,

zwycięzców.

J. Pieńczukowi, S. Szczepańskiemu,
3

Szlakiem Bitwy Warszawskiej

zapomnimy.

W poniedziałek 13 października 2014

strzelców

roku uczniowie klasy IV d i IV e pod

migoczących

opieka

kołyszących

wychowawców

p.

Przed

pomnikiem

poświęconym żołnierzom 28 pułku

Weroniki

kaniowskich,

w

zniczy,
się

świetle
dumnie

na

wietrze

Szymankiewicz i p. Grzegorza Jelenia

narodowych chorągiewek słuchaliśmy

wybrali się w niezwykłą podróż -

opowieści

"Szlakiem

Pogonowskimi

Bitwy Warszawskiej

z

o

poruczniku
jego

Stefanie

żołnierzach

pamiętnego roku 1920 i Kampanii

walczących z bolszewikami w bitwie

Wrześniowej

zwanej

1939

roku."

"Cudem

nad

Wisłą."

Październik jest w naszej szkolnej

Kolejnym punktem naszej wycieczki

tradycji

którym

było odwiedzenie otwartego zaledwie

odwiedzamy cmentarze i rozsiane po

przed miesiącem muzeum lotniska

mazowieckiej

polowego w Zielonce. W progach

miesiącem,
ziemi

w

pomniki,

aby

oddać hołd i zapalić znicze  ognie

muzeum

pamięci

najstarszym

Tym,

którzy

w

obronie

mieszczącego

się

zachowanym

w

budynku

naszej ojczyzny oddali życie. To

miasta powitał nas p. Marek Rogusz,

również

jeden

czas

refleksji

nad

z

inicjatorów

powstania

przemijaniem i ulotnością naszego

muzeum oraz autor licznych książek

życia.

o

Pierwszym

podróży

był

celem

niedawno

naszej

tematyce

lotniczej.

zainteresowaniem

odsłonięty

Z

słuchaliśmy

pomnik poświęcony załodze polskiego

opowieści

samolotu bombowego PZL P 37 B -

przewodnika o stoczonej w okolicy

"Łoś", który został zestrzelony przez

przed 220 laty bitwie polskich wojsk

niemieckie

z

myśliwce

w

bitwie

naszego

Moskalami

w

miłego

czasie

Powstania

O

uzbrojeniu

powietrznej pod niebem Radzymina 7

Kościuszkowskiego.

września1939

kosynierów i ich związku z godłem

roku,

w

Wólce

Radzymińskiej. W ciszy słuchaliśmy

najpierw

opowieści

której walczyli Amerykanie w wojnie

naszego

nauczyciela

7

eskadry

lotniczej,

w

historii o nierównej walce polskich

polsko-bolszewickiej,

później

żołnierzy z niemieckim najeźdźcą w

eskadry

walczącej

w

Kampanii

składzie

Pościgowej

z

Wrześniowej.

Zapalone

myśliwskiej
Brygady

znicze, biało - czerwone chorągiewki,

niemiecką

rozwinięta flaga naszego miasta i

Warszawy we wrześniu 1939 roku.

minuta ciszy to nasz szkolny hołd

Nasze

oddany poległym lotnikom i widomy

opowieść

znak, że o Ich walce i ofierze nie

porucznika Wojciecha Januszewicza
4

Luftwaffe

w

111

zaciekawienie
o

samotnej

obronie
wzbudziła
walce

3 września 1939 roku z czterema

kolegom i koleżankom historię walk

niemieckimi

Polaków

Messerschmittami

Bf

o

niepodległość.

Występ

110 oraz jego powietrznym walkom w

został

składzie słynnego Dywizjonu 303 pod

patriotycznymi, które z przejęciem

niebem

odśpiewał chór przygotowany przez

Na

Anglii

w

1940

zakończenie

spotkania

roku.

muzealnego

każdy

z

nas

komiksem

oraz

wygrać

konkursie

pamiątkowy

w

Widzowie zebrani tego dnia na sali

mógł

gimnastycznej
pokaz

była przednia, a o wygranej nie tylko

„Historia

decydowała

który

ale

z

zainteresowaniem

plakat z samolotem Mig 29. Zabawa
wiedza,

pieśniami

Panią Joannę Bożyk.

został

obdarowany

uświetniony

również

refleks. Ostatnim punktem naszej

wielkim

obejrzeli

multimedialny
Polski w
został

także

zatytułowany
osiem

minut”,

wyświetlony

na

zakończenie akademii.

wyprawy było nawiedzenie miejsca
bohaterskiej
Ignacego

śmierci

Skorupki

wiecznego

ks.

majora

oraz

miejsca

spoczynku

obrońców

Ossowa z 1920 roku. Tu również
zapłonęły

znicze



ognie

naszej

pamięci i wdzięczności dla Tych,
którzy zginęli za wolną i suwerenną

W atmosferę Święta Niepodległości

Polskę.

wprowadziła

Cześć Ich pamięci.

akademii

też

uczestników

wspaniała

dekoracja

przygotowana przez Panią Agnieszkę

Święto Niepodległości

któremu

„W hołdzie tym, którzy przywrócili
i

Tego

Szymankiewicz.

Pani
Uczniowie

Poznańską
Jelenia.

Józefa

przypominał

i

Pana

Portret
Piłsudskiego

o

zawdzięczamy
dnia

rozstrzygnięty

„a” i IV „d” pod kierunkiem Pani Anny
i

Kołaczyńską,

człowieku,
wolność

i

niepodległość.

szacunek”

został przygotowany przez klasę IV
Ciborowskiej

Dorotę

fladze

artystyczny zatytułowany
moc

Dorotę

zawieszony na biało – czerwonej

Niepodległości.

granice,

Panią

Marszałka

szkole akademia z okazji Święta

Polsce

Panią

Grzegorza

Dnia 7 listopada odbyła się w naszej

Program

Cichy,

został

również

konkurs

poetycki

„Liryki o wolnej Polsce”. Nagrodzeni

Weroniki

uczniowie odebrali dyplomy i nagrody

biorący

książkowe z rąk Pani Dyrektor, która

udział w akademii przybliżyli swoim
5

podkreśliła zaangażowanie nauczycieli

bardzo

i uczniów naszej szkoły w krzewieniu

Ostatnim

postawy patriotycznej na terenie

uroczystego

gminy i kraju.

Narodowego Święta Niepodległości

Wyniki konkursu „Liryki o wolnej

będzie konkurs historyczny dla klas

Polsce”

VI „ Drogi do niepodległej’, który

I miejsce: Tymoteusz Krebs kl. V b

odbędzie się w środę 3 grudnia.

Klaudia Oponowicz kl. IV b
III miejsce: Wiktoria Wójcik - VI d
Agnieszka Kania kl. IV e
Maciej Wysocki kl. V b
Maja Traczyk kl. V c
Paulina Połaska kl. VI d
Ponadto, w ramach obchodów 96.
rocznicy odzyskania przez Polskę
przygotowało

okolicznościową wystawę „Drogi do
niepodległości”

oraz

zaprosiło

uczniów klas starszych do udziału w
grze,

polegającej

na

rozwiązaniu

Polska była w niewoli, przez 123 lata,
Przez ten czas nie było jej na żadnej
mapie świata!
Marszałek Józef Piłsudski, wziął się do
roboty,
Zebrał armii wiele i wszystkie piechoty.
Wszyscy zebrani na pole bitwy wkroczyli,
I piękną Polskę nam wywalczyli.

szyfrogramu, do którego podpowiedzi
zostały ukryte na kartach wystawy i
w akademii. Uczniowie, którzy z
zainteresowaniem
przedstawienie

obejrzeli
mogli

sprawdzić

swoją wiedzę w historycznym quizie.
Wśród uczniów, którzy udzielili w
obu

konkursach

odpowiedzi
nagrody
tytułem

prawidłowych

rozlosowane

w

postaci

zostały

albumów

celebrowania

Jest to dzień wszystkich Polaków.
Moich i Twoich rodaków.
Święto Niepodległości,
Tego dnia doznaliśmy wolności.
W 1918 roku, to wszystko się stało.
Ojoj… Radości było nie mało!

Historyczne

„Wiarus”

akordem

Jedenasty listopada ,
W ten dzień chyba coś wypada…
Nie dzień dziatek,
Nie dzień matek…
Hmmmm… No tylko niech pomyślę…
Już pamiętam, mówię ściśle !

Wyróżnienia:

Koło

szkolnym

dziękujemy.

Jedenasty listopada

II miejsce: Julia Szmarowska - IV d

niepodległości

serdecznie

Dziękujemy żołnierzom, poległym i
żyjącym,
Którzy wolność Polski mają w sercach
płonących…
Klaudia Oponowicz

pod

„Radzymin. Małe miasto,

wielka historia” ofiarowanych nam
przez burmistrza naszego miasta p.
Zbigniewa Piotrowskiego, za które
6

przeprowadzić z Nim krótką

11 listopada

rozmowę i zaspokoić ciekawość

11 listopada dzień zadumy, zamyślenia
Budzi o dawnych ludziach wspomnienia.
O tych, co odeszli, co już byli,
Którzy zwycięstwo nam wywalczyli.
Ich heroiczna walka i męstwo
Przyniosły dla was wolność i zwycięstwo.
Jesteśmy wszyscy dumnymi Polakami,
Dlatego wszyscy o nich pamiętamy,
Nasze domy we flagi ubieramy,
Na ich grobach znicze zapalamy.
11 listopada dzień nie do zapomnienia,
Jest również moją datą urodzenia.

naszych drogich

czytelników. 

- Co księdza przekonało do tego,
żeby uczyć w naszej szkole?
- Bardzo chciałem przebywać w
towarzystwie młodych ludzi.
- Jak ksiądz mógłby ocenić uczniów
naszej szkoły?
- W skali 1 do 10 oceniam na 11.
Jestem niesamowicie zaskoczony
grzecznością dzieci i młodzieży.
- Co ksiądz chciałby, żeby
uczniowie wynieśli z lekcji religii?

Julia Szmarowska

- Oczywiście nie chciałbym, by
uczniowie wynosili ławki i krzesła.

WOLNA POLSKA

Mam nadzieję, że z lekcji religii
wyniosą przyjaźń do Boga i drugiego

Polska pięknie zielona i czerwona jak
mak,
Ojczyzna wolna jak ptak,
Który szybuje w świat,
Szeroko skrzydła rozkłada,
Obywatelom w życiu pomaga,
Szybuje w przestworza wysoko,
Polakom drogi otwiera szeroko,
Polska kraj niewielki,
Przez lata niedoli i poniewierki,
Odzyskała szacunek wielki.

człowieka oraz pogłębią swoją wiarę.
- Czy patrząc na nas na młodych
ludzi (rozrabiających pełnych
energii, strzelających z gumek i
papierków), przypominają się
księdzu młode lata?
-Tak, aczkolwiek kiedyś było trochę
inaczej. Za moich czasów w szkole
obowiązywała duża dyscyplina. Raczej
nie można było pozwolić sobie na
wybryki…

Wiktoria Wójcik

- A jak ksiądz wspomina swoją

Wywiad z księdzem

młodość?

Jarosławem Wyszomierskim

-Bardzo dobrze. Tym bardziej, że
miałem wspaniałych rodziców i

Z pewnością każdy chciałby poznać

nauczycieli.

lepiej nowego księdza, który w tym roku

- Dużo w tym roku szkolnym

szkolnym rozpoczął pracę w naszej

mówimy o pasjach i

szkole. Postanowiłyśmy, zatem
7

zainteresowaniach. A czym ksiądz

bogatej historii naszego miasta i

się interesuje?

regionu

-Na co dzień interesuję się

kulinariom. Odszukajmy w rozmowach

motoryzacją, a w wolnych chwilach

z rodzicami, babciami, dziadkami,

wędkarstwem.

ludźmi starszymi ciekawe przepisy na

- Czego życzyłby ksiądz innym

tradycyjne potrawy, ciasta, desery i

nauczycielom z okazji Dnia

przekąski,

Nauczyciela?

radzymińskie stoły. Przynieśmy te

- Chciałbym życzyć wszystkim

przepisy

nauczycielom dużo cierpliwości i

napiszmy

miłości, aby przekazywali dzieciom i

naszego miasta radzymińską książkę

młodzieży, to co mają w swoich

kucharską.

sercach.

rozdział

które
do

poświęcony

kiedyś

szkoły

pierwszą

zdobiły

i

wspólnie

w

dziejach

Serdecznie zapraszamy do udziału w
naszym projekcie uczniów klas III –

Dziękujemy za rozmowę.

VI. Nagrody czekają!!!

Katarzyna Święcka

Koordynatorem

Oliwia Wojtera

naszego

projektu

jest p. Weronika Szymankiewicz.

Aleksandra Wilczyńska

Koło Historyczne „Wiarus”

NAPISZMY WSPÓLNIE
RADZYMIŃSKĄ KSIĄŻKĘ
KUCHARSKĄ!!!

Radzymin i jego okolice to nasza
„mała

ojczyzna”

zapisana

złotymi

zgłoskami w historii Polski. Radzymin

Przepis: Klasyczna pizza

to również pokolenia żyjących tu
mieszkańców,

lokalna

kultura

i

Nawet,

pielęgnowane przez lata zwyczaje i
obrzędy.

Drodzy

zapraszamy

Was

obok

ciebie

jest

pizzeria, spróbuj sam przygotować

uczniowie,
do

jeśli

pizzę. Dwie sprawy, o których należy

wspólnego

przywracania historii, która powoli
odchodzi w zapomnienie. Dopiszmy do

pamiętać

przygotowując

dokładne

zagniecenie

pozostawianie
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go

do

ją,
ciasta

to
i

wyrośnięcia.

Przepis ten to klasyczna margherita

do miski i rozgnieć. Posiekaj lub

– po raz pierwszy zrobiona

zetrzyj na tarce ser mozarella, a

dla

królowej Margharity de Savoy, w

następnie posyp nim pomidory.

czerwcu 1889 r. w Neapolu, we

6. Całość posyp solą, bazylią i
oregano. Wierzch skrop olejem a
potem zapiekaj w piekarniku przez
około 20 minut.

Włoszech.

Przepis

ten

można

urozmaicić dodając do podstawowych
składników szynkę, grzyby czy inne
dodatki.

Katarzyna Święcka,
Oliwia Wojtera

Składniki:
500g

mąki,

1

łyżeczka

soli,

1

opakowanie (20g) drożdży, 1 puszka
krojonych

pomidorów

mozarella,

szczypta

150g

Ciekawostki o piłce nożnej i

sera

świeżego

jej zawodnikach:

lub

suszonego oregano i bazylii

WOJCIECH SZCZĘSNY

1. Drożdże rozpuść w 125 ml ciepłej
wody, dobrze wymieszaj, a następnie

Wojciech Szczęsny jest

odstaw na 15 minut. Mąkę i sól

bramkarzem. Aktualnie gra w klubie

przesiej do dużej miski.

F.C. Arsenal Londyn. Zanim rozpoczął

2. Rozpuszczone drożdże dodawaj

karierę bramkarza, rzucał

stopniowo do mąki. Resztką mąki

oszczepem, ale przygodę z piłką

posyp dłonie, a następnie zaciskając

nożną zaczął na pozycji napastnika.

mocno pięści zagnieć ciasto.

Może troszeczkę o jego rodzeństwie.

3. Ciasto uformuj w kulę, a potem

Bratem Wojciecha Szczęsnego jest

zawiń luźno w bawełnianą ściereczkę.

Jan Szczęsny, który pełni funkcję

Przełóż je do miseczki i pozostaw

Obrońcy w Gwardii Warszawa.

przykryte do wyrośnięcia (około 30

Podczas debiutu Wojtka Szczęsnego

minut)). Rozgrzej piekarnik do 230

w barwach narodowych, jego ojciec

stopni.
4.

Na

kwadratowej

lub

cały czas stał za bramką i dawał mu

okrągłej

cenne wskazówki. Gdy jeszcze był

blasze rozsmaruj olej. Palcami rozłóż

zawodnikiem w Legii jego

na niej przygotowane ciasto tak, by
swą

powierzchnią

współlokatorem był jego aktualny

przykryło

klubowy kolega - Łukasz Fabiański.

równomiernie całą blachę.

W

5. Otwórz puszkę z pomidorami i
rozsmaruj
używasz

je
całych

na

cieście.

Jeżeli

pomidorów

przed

następnym

numerze

o

innych

zawodnikach.
Jakub Czerniec.

nałożeniem ich na ciasto przełóż je
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KALENDARIUM WYDARZEŃ
SZKOLNYCH

- 7 listopada uczniowie klasy IVa i
IVd przygotowali montaż słownomuzyczny upamiętniający
przywrócenie Polsce niepodległości.

Poczet sztandarowy
- 4 września -Obchody 70 rocznicy
bitwy powietrznej nad Zielonką
- 8 września – uczniowie oddali hołd
lotnikom samolotów bombowych
zestrzelonych w bitwie powietrznej
nad Radzyminem w 1939 roku.
- 16 września – obchody 75 rocznicy
agresji ZSRR na Polskę.
- 11 listopada - obchody Święta
Niepodległości.
Akademie i uroczystości
- 1 września -rozpoczęcie roku
szkolnego.
- 27 września - dzień Polskiego
Państwa Podziemnego.
- 27 września - udział w Pieszym
Rajdzie Turystycznym dla dzieci i
młodzieży w Starym Kraszewie.
- Wrzesień/październik- IV bieg
przełajowy imienia Ojca Józefa
Jońca.
- 3 października - „Dzień Ziemniaka”
zorganizowany przez wychowawców
świetlicy
- 10 października – ślubowanie klas
pierwszych na uczniów Stalowej
Jedynki.
- W październiku klasa VI d pod
opieką pani Anny Liwskiej
przedstawiła montaż słownomuzyczny zatytułowany "Ojcze
Święty - pamiętamy" z okazji dnia
Papieskiego.
- 15 października - udział w II edycji
Gminnego Konkursu Recytatorskiego
Poezji Michaliny ChełmońskiejSzczepankowskiej.

Wycieczki szkolne
- 17 września – piesza wycieczka w
rocznicę agresji ZSRR na Polskę.
- 19 września - udział w akcji
,,Sprzątanie świata”.
- 25 września uczniowie pierwszych
klas wybrali się na familijny musical
pt.,, W pogoni za bajką” do Teatru
Rampa w Warszawie
-W poniedziałek 13 października
2014 roku uczniowie klasy IV d i IV e
pod opieką wychowawców wybrali się
w niezwykłą podróż - "Szlakiem Bitwy

Warszawskiej z pamiętnego roku
1920 i Kampanii Wrześniowej 1939
roku."

- 16 października kl. VI c i kl. VI b
wybrały się na wycieczkę do
Kampinoskiego Parku Narodowego,
aby uczcić pamięć tych, którzy
zginęli w czasie drugiej wojny
światowej.
- Dnia 29.10.2014 roku szkolna
zerówka wyruszyła na Cmentarz
Żołnierzy Poległych 1920.
- Dnia 6 listopada 2014 r. uczniowie
klasy IV a i IV c wraz z opiekunami:
p. A. Ciborowską i p. D. Poznańską
udali się na jednodniową wycieczkę
do Centrum Olimpijskiego
w Warszawie
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Wywiad z ojcem Tomaszem

w Warszawie, w tym roku już po raz

Olczakiem - prezesem

26. To podczas tego tygodniowego

Stowarzyszenia Parafiada im

święta młodych poznawałem o. Józefa,

św. Józefa Kalasancjusza w Warszawie

jego zapał i miłość do młodych. On

Szczęść Boże, nazywamy się

zaszczepił we mnie miłość do Parafiady.

Aleksandra Sosnowska i Zuzanna

Pamiętam Go jako człowieka radosnego,

Kosierb. Chciałybyśmy zadać Księdzu

otwartego na innych i pełnego zapału.

kilka pytań, które w formie wywiadu

Dzięki niemu poznałem czym jest ruch

opublikujemy na łamach naszej gazetki.

parafiadowy.

1.Kim był ojciec Józef Joniec dla

2.Jak Ksiądz postrzega organizowany

Parafiady. Czy miał Ksiądz okazję

w naszej szkole bieg? Czy jest w

poznać Go osobiście?

Polsce więcej takich inicjatyw

To z inicjatywy o. Józefa

upamiętniających ojca Józefa Jońca?

powstała Parafiada. Jako pijar znał

Bieg organizowany w Waszej

postać św. Józefa Kalasancjusz,

szkole jest czymś niesamowitym. Jest

założyciela naszego zakonu, który

on poświęcony pamięci o. Józefa. Jako

życie poświęcił dla dzieci. Znał również

pijar i jego współbrat uważam, że

wielosetletnią tradycję szkoły

inicjatywa biegu jest piękną

pijarskiej, w której zawsze dba się o

odpowiedzią na to co zrobił. Ważne

wszechstronny rozwój człowieka.

jest, że jego upamiętnienie staje się

Tworząc ruch parafiadowy zaczerpnął

okazją do motywowania ludzi młodych

z doświadczenia wielu pokoleń pijarów,

do aktywności fizycznej

w tym ks. Stanisława Konarskiego.

W Polsce organizowane są też

Wiedział, że człowiek, aby w pełni się

inne wydarzenia sportowe związane z

rozwijać musi dbać o swoje ciało, umysł

Ojcem Józefem. W Poznaniu, w naszej

i serce. Dlatego tworząc Parafiadę

pijarskiej szkole, jest również

oparł ją na trzech filarach stadion-

organizowany bieg im. o. Józefa Jońca,

teatr-świątynia. Zawsze bliski był mu

biorą w nim udział nie tylko uczniowie,

młody człowiek i troska o jego

ale także ich rodzice, jak i osoby

harmonijny rozwój. Przez wiele lat był

lubiące biegać.

motorem napędzającym Parafiadę, był

W toruńskim seminarium klerycy

tym, który nadawał jej kształt,

organizują turniej piłki nożnej im. o.

rozwijał, kochał to dzieło, które stało

Józefa.

się dla niego jak „własne dziecko”.

W Warszawie odbywa się Memoriał im.

Oczywiście, że spotkałem o. Józefa.

o. Józefa Jońca, to piłkarskie zawody

Przez wiele lat przyjeżdżałem na Finały

dla uczniów warszawskich szkół

Parafiady, które odbywają się w lipcu

podstawowych i gimnazjum.
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3.Wspólną ideą stowarzyszenia

Ten program parafiadowy jest jednak

Parafiada i społeczności naszej

obszerniejszy. Finały odbywają się w

szkoły stał się program „Katyń…

lipcu w Warszawie, ale wcześniej w

ocalić od zapomnienia”. Czy jest on

całej Polsce odbywają się Parafiady

nadal realizowany?

Regionalne, w tym roku było ich 26.

Pomysł, aby upamiętnić ofiary

Organizujemy je wraz z naszymi

Zbrodni Katyńskiej, poprzez

Partnerami. W czasie tych Parafiad

posadzenie Dębu Pamięci dla każdego

powinny być wyłonione najlepsze

zamordowanego, zakiełkował w głowach

drużyny, które później przyjeżdżają

uczniów i nauczycieli Waszej szkoły.

do Warszawy na Finały.

Wszyscy powinniśmy być im wdzięczni.

Współpracujemy z Polonią i Polakami za

Każde z drzew będzie upamiętniało

granicą, głownie na wschodzie. Tam

jedną zamordowaną osobę, stanie się

również odbywają się Parafiady

swoistym żywym pomnikiem.

Polonijne. Na przykład na Białorusi,

Uroczystość posadzenia dębu jest

Ukrainie, Łotwie, Litwie. Dzieci między

okazją do budzenia w ludziach postawy

innymi z tych krajów przyjeżdżają też

patriotycznej i motywacją do

na Finały.

poznawania historii. Założeniem

Ciekawą propozycją dla młodych są

programu było to, aby upamiętnić

czternastodniowe obozy parafiadowe

wszystkich pomordowanych na 70

podczas wakacji. Nazywamy je obozami

rocznicę Zbrodni Katyńskiej. To się

z wartościami. Uczestniczą w nich

jednak jeszcze nie udało. Obecnie

dzieci z Polski, ale również dzieci zza

posadzonych jest 4480 drzew. Tak

naszej wschodniej granicy.

sobie myślę, iż dobrze, że nie

Organizujemy festyny sportowo-

zdążyliśmy upamiętnić wszystkich do

rekreacyjne, aby motywować do

2010 rok. Program wciąż trwa, wciąż

spędzania aktywnie wolnego czasu w

sadzone są nowe dęby, dzięki temu

gronie rodzinnym.

pamięć o ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Prowadzimy zajęcia pozalekcyjne w

jest wciąż żywa…

szkołach na terenie Warszawy, np.
zajęcia twórczego myślenia.

4.Czy mógłby nam Ksiądz

Co jest ważne, każda nasza propozycja

opowiedzieć o bieżącej działalności

skierowana do dzieci i młodzieży opiera

Parafiady?

się na triadzie parafiadowej: stadion-

Prowadzimy wiele inicjatyw i

teatr-świątynia.

programów. O programie katyńskim już
mówiłem. Organizujemy również Finały

Dziękujemy za rozmowę.

Międzynarodowej Parafiady Dzieci i
Młodzieży, o których też wspomniałem.
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