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„OLIMPIADA Z SERCEM”
23 kwietnia
2009 roku w Szkole Podstawowej z
Oddziałami Integracyjnymi odbyła
się XIII Olimpiada
z Sercem. Organizatorami imprezy
były panie Renata
Gronik i Katarzyna Ogrodnik. Zaproszonych zostało 100 uczniów ze
szkół: Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1 oraz
34, Szkoły Życia i
ze
Specjalnego
Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego
w
Rybniku.
Wśród zaproszonych gości można
wyróżnić przedstawicieli Urzędu
Miasta, Wydziału
Edukacji, gazet i
telewizji lokalnej.
Zanim zawodnicy
przystąpili do ry-

walizacji obejrzeli
część artystyczną,
którą rozpoczęto
zapaleniem znicza
olimpijskiego, potem mogliśmy zaobserwować występy
taneczne
oraz usłyszeliśmy
piękne piosenki w
wykonaniu gimnazjalistek. W trakcie
podliczania punktów przez sędziów
uczestnicy zostali
zaproszeni na słodki poczęstunek, po
którym odbyło się
uroczyste wręczenie medali, nagród
oraz dyplomów.
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KORCZAKOWSKI MEDAL UŚMIECHU
szego Medalu towa-

Bogumiła

rzyszy rytuał wypicia

p. Katarzyna Klimek,

soku z cytryny, ko-

p. Agnieszka Kolar-

niecznie z uśmiechem

czyk, p. Agata Le-

oraz pasowanie różą.

onarska. P. Mariola

W związku z obcho-

Każdy nowo pasowa-

Reclik,

dami

ny Kawaler Korcza-

Smołka, p. G. Szwe-

przyznany będzie po

kowskiego

Medalu

da, p. Ewa Tkocz, p.

raz drugi w naszej

Uśmiechu

przyrzeka

Aleksandra Wojtas –

szkole „Korczakowski

przed

Medal Uśmiechu” dla

uczycielami oraz in-

najlepszego

nauczy-

nymi zgromadzonymi

ciela. Kawalerem Kor-

podczas uroczystości

czakowskiego Medalu

osobami "być zawsze

Uśmiechu zostaje na-

pogodnym

uczyciel, którego dzia-

dzieciom przynosić".

łalność jest wyjątko-

W tym roku nomino-

wa,

wani byli: p. Bogumiłą

Dnia

Patrona

nietuzinkowa

przynosi

i

dziećmi,

i

na-

radość

dzieciom

Bąkowska,

p.

najwięcej radości. Ce-

Agnieszka

Bujoczek,

remonii wręczania na-

p. Jolanta Chrobok, p.

Dudziak,

p.

Agata

Plisz.
Za
okazywanie
wszystkim uczniom
serca,
dobroci,
uśmiechu i cierpliwości
„Korczakowski Medal Uśmiechu” w
tym roku otrzymały:
p. Agata Smołka i p.
Agnieszka Bujoczek.
GRATULUJEMY !!!
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PASOWANIE NA CZYTELNIKA

Pasowanie na czytelnika klas pierwszych
odbyło się 16 kwietnia
2009 r. Uczestnicy Koła Miłośników Książki
przygotowali ciekawą

STR. 3

lekcję o bibliotece
szkolnej i ulubionych
bajkach najmłodszych
uczniów naszej szkoły. To uczestnicy zajęć
KMK w tym dniu

wcielili się w rolę nauczyciela. Pierwszoklasiści chętnie odpowiadali na przygotowane zagadki, rozwiązywali zadania i
krzyżówki. Dowiedzieli się jak należy
zachować się w bibliotece oraz jak obchodzić się z książkami. Na koniec naszego spotkania wszyscy złożyli uroczyste
ślubowanie i zostali
pasowani na czytelnika biblioteki. Na
pamiątkę otrzymali
dyplomy oraz słodkie „co nieco”.

JEDYNECZKA

NASZE SUKCESY
KONKURSY, KONKURSY, KONKURSY...
KORCZAK—
PRZYJACIEL
DZIECI

KONKURS
PRZYRODNICZO
—
MATEMATYCZNY

W tym roku z okazji Dnia
Patrona zorganizowaliśmy konkurs plastyczny
o Januszu Korczaku. Na
konkurs wpłynęło dużo
prac ale nagrodzeni zo- M I Ę D Z Y S Z K O L N Y
stali tylko ci najlepsi. Oto
TURNIEJ
wyniki:
SZACHOWY
I miejsce:
Karolina Buchholz II b,
Klaudyna Kucharska VI a
II miejsce:
Weronika Ciućka II b,
Natalia Ciućka IV b
III miejsce:
Krystyna Skiba II i, Daniel Knapczyk V b
Wyróżnienie:
Wiktoria Piechulek I b,
Anna Karbowińska V a
Zwycięzcą gratulujemy!!!

21 kwietnia drużyna z
naszej szkoły wzięła
udział w turnieju szachowym, który organizowany był w Szkole Podstawowej nr 2 w Rybniku.
Nasza drużyna w składzie: Ewa Fojcik I a, Jakub Godlewski I b,
Agnieszka Niedziela II a,
Jakub Kapela II b oraz
Damian Holesz i Sebastian Leśny z III a zajęli
zaszczytne IV miejsce.
GRATULUJEMY !!!

„SŁOŃCE—JEDNA
WSPÓLNOTA”
MAM SPOSOBY
NA PRZESZKODY
STR. 4

Drużyna w składzie Paweł Król, Damian Portasiński, Piotr Reclik zajęła
III miejsce w miejskim
konkursie przyrodniczo
–
matematycznym
„Leśne Podchody” .

28 maja Kacper Plisz
zdobył wyróżnienie w IV
Regionalnym Konkursie
„Mam
sposoby
na
przeszkody” w kategorii:
prezentacja multimedialna.
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KONKURSY, KONKURSY, KONKURSY…
WYRÓŻNIENIA W KONKURSACH
OGÓLNOPOLSKICH
Wyróżnienia w konkursie
matematycznym Oxford :

Wyróżnienia w konkursie matematycznym Kangur:

Kacper Kordas,

Sebastian Leśny,

Piotr Kruk,

Grzegorz Furgoł,

Mateusz Winny,

Damian Portasiński,

Kacper Plisz,

Agnieszka Sopala,

Damian Portasiński,
Agnieszka Sopala,

Oliwia Rzytki.

Sylwia Piętoń,

Mateusz Winny .

Wyróżnienia w konkursie przyrodniczym
Oxford:

Paweł Król .

SPORTOWE SUKCESY
W roku szkolnym 2008/2009 drużyna chłopców, w której skład wchodzą:

Damian Portasiński,
Marcin Chomiki, Piotr
Reclik, Jakub Sobik,
Daniel Wita, Rafał

Styperek, Marek Kotas, Kacper Plisz, Robert Litwiński, Cyprian Błaszczyk, Kacper Kordas, Łukasz
Janko, Marek Wieczorek oraz Wojciech
Kapura zdobyli VI
miejsce w Rybniku.
W rozgrywkach startowało 20 szkół. Trenerem drużyny jest
pani
Katarzyna
Ogrodnik.
ciąg dalszy na stronie 14
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POZNAJ SZÓSTOKLASISTÓW KLASA VI i
Klasa VI i jest zespołem integracyjnym. Liczy 20 osób. Każdy z
uczniów ma jakieś zainteresowania, marzenia. Jest tu prężna grupa siatkarzy w składzie: Rafał Styperek,
Damian Portasiński,
Marek
Wieczorek,
Marcin
Chomicki,
Piotr Reclik. Sukcesem
chłopców było zajęcie
2 i 3 miejsca w zawodach piłki siatkowej
organizowanych
na
terenie miasta Rybnika. Poza zainteresowaniami piłką siatkową są uczniowie, któ-

STR. 6

Król uczęszcza do
Państwowej Szkoły
Muzycznej do klasy
gitary. W tym roku
zdobył 2 miejsce w
Drugim Konkursie
Gitarowym. Konkurs
ten odbywał się w
Szkole Muzycznej w
Rybniku. Dzięki temu konkursowi został wytypowany na
drugi etap przesłuchań makroregionalnych. Sara Mielnik
też interesuje się muzyką . Przez pięć lat
należała do kółka
W naszej klasie są
muzycznego naszej
osoby, których pasją
szkoły. Brała udział
jest muzyka. Paweł
rzy uprawiają inne
dyscypliny sportowe.
Ola Kordas interesuje
się szermierką. Ostatnio zdobyła brązowy
medal na międzynarodowych
zawodach.
Marek Wieczorek na
swoim koncie też ma
kilka osiągnięć, ale w
innej dyscyplinie tzn.
w judo - 3 miejsce w
Międzynarodowym
Pucharze Śląska w
2007r. Zuzia Kopczyńska trenuje sztuki walki.
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POZNAJ SZÓSTOKLASISTÓW KLASA VI i
w wielu konkursach teresowań poezją ma Damian
Jędrzejczyk
muzycznych.
inne hobby. Lubi ko- brali udział w OlimpiaW klasie mamy też nie. Podobnie jak dzie z Sercem organizowanej w naszej szkopoetkę – Angielkę Ra- Magda Holona.
dziszewicz. Oto jeden
W tym roku szkol- le, na której zajął I miejz jej wierszy:
nym Magda Holona, sce.
Nie sposób jest opiAngelika oprócz zain- Sylwia Barchańska i

Był piękny wieczór.
Któż by tego nie czuł.
Księżyc przedostał się w okno
moje.
Patrzył się na mnie,
ładnie śpiącą i przez sen płaczącą.

sać wszystkie zainteresowania i marzenia
uczniów naszej klasy.
Istotną rzeczą jest chęć
podróżowania, zwiedzania
ciekawych
miejsc, obcowania z naturą. Jednym z miejsc,
które zobaczyliśmy w
tym roku szkolnym było Zakopane.

Ukoił mój ból, do snu ukołysał.
Śnił mi się ogród pełen miłości,
Szczęścia i wszelkich świata radości.
Był w tym śnie także ktoś obcy.
Spojrzałam w jego kierunku.
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SAMORZĄD UCZNIOWSKI
nasz minął,
miło mi z Wami w Samorządzie Uczniowskim
było.
Dziękuję za pomoc i zaangażowanie ,
za Wasz trud włożony w
„imprez” organizowanie.
Nie bójcie się niczego,
bądźcie zawsze sobą,
Podziękowania dla byłego Samorządu Uczniowskiego:
ALEKSANDRY KORDAS, NATALII JAROSZ, MARTY KUŚKI,
KAMILI FATAN, DOMINIKI KLIMM, RAFA-

Życzenia dla nowego Samorządu Uczniowskiego:
KACPRA KORDASA IV
A,
ŻANETY
FOLWARCZNY VA,
JULII KRAJCZOK Vi,
MARCINA KOŁODZIEJA VB, MAGDALENY
STR. 8

idźcie tylko przez siebie
ŁA STYPERKA, ALEKwyznaczoną drogą.
SANDRY ADAMKIEOpiekun SU
WICZ, NATALII CIUĆKA, MARCINA KOŁO- pani Agnieszka KolarDZIEJA,
PATRICKA
czyk
KUCZERY
Rybnik, 30 maja 2009
Rok szkolny się skończył (2008/2009), czas
TYSZLAK VA,
DZIWOKI IVA,

NINY

Razem z nami- uczniami bawcie się i śmiejcie,

JULII ADAMKIEWICZ
IIIi, ANNY BILIŃSKIEJ
VI

naszych głosów zawsze
słuchajcie,

Rok szkolny 2009/2010
się zacznie, Wasz czas
nadejdzie,

a kiedy trzeba u Dyrektora względy wypraszajcie .

zróbcie wszystko żeby
było nam miło i bezpiecznie.

Pani Agnieszka Kolarczyk i obecny Samorząd Uczniowski
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„…Z NATURY SEGREGUJĘ’’
Dnia 11 maja w naszej
szkole rozpoczęliśmy
przygotowania do konkursów związanych z akcją edukacyjną „…z natury segreguję” ,
która w bezpieczny i ciekawy sposób przekazuje
najmłodszym dzieciom
ideę ochrony środowiska.
ROZPOCZĄŁ SIĘ KONKURS ZBIERANIA
ŚMIECI W KLASACH.
Dzieci segregowały śmieci do trzech worków
zgodnie z ich przeznaczeniem, pamiętając, że liczy się jakość.
Do konkursu niestety nie
mogły przystąpić wszystkie dzieci ze szkoły ponieważ dzieci klas trzecich w tym czasie wyjechały na
„ZIELONĄ SZKOŁĘ”.
Zbieranie śmieci trwało 2
tygodnie od 11 maja do
22 maja, a wyniki konkursu międzyszkolnego
zostały przedstawione
podczas wielkiego finału .

NASZA SZKOŁA ZDOBYŁA
II
MIEJSCE!!!!!!!!!!
Został ogłoszony również konkurs na najlepiej
zbierająca klasę w naszej
szkole i tutaj :
Pierwsze miejsce zajęła
klasa Vb razem z panią
Kasią,
natomiast wyróżnienie
otrzymała klasa IIa razem z panią Olą.
Myślę jednak, że na tym
się nie skończy, a segregacja śmieci weszła nam
w nawyk. ☺
PEDAGOGIZACJA
DZIECI
Kadra pedagogiczna naszej szkoły już od dawna

podczas prowadzenia
swoich zajęć wprowadza ścieżki dydaktyczne
w których jest mowa na
temat konieczności dbania o nasze środowisko.
Jednak tym razem nauczyciele przyrody i panie uczące w klasach
młodszych wykorzystały scenariusze zajęć ,
aby w sposób ciekawy
wprowadzić dzieci w
temat i zachęcić je do
akcji. Rezultatem tego
jest
większa świadomość naszych uczniów
na temat zagrożeń jakie
nas czekają jeżeli nie
STR. 9
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„…Z NATURY SEGREGUJĘ’’
będziemy dbać o nasze
środowisko oraz sposobów ratowania go np.
przez segregację.
KONKURS PLASTYCZNY.
Temat:
„Co mogą zrobić dzieci
by nie rosła góra śmieci”
Do konkursu przystąpiły
wszystkie chętne dzieci
ze szkoły. Następnie
z wielkim trudem zostało wybranych 9 najlepszych prac, które zostały
przesłane do organizatora konkursu w Warszawie.
…z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki .
Teraz już je znamy:
W KATEGORI WIEKOWOWEJ I-III:
II MIEJSCE ZAJĘŁA:
IGA BIELAK IA
III MIEJSCE ZAJĄŁ:
MATEUSZ URTNOWSKI
W KATEGORI WIEKOWOWEJ IV-VI:
STR. 10

III MIEJSCE ZAJĘŁY:
JOASIA WALAS I DAGMARA NOWICKA VB
Natomiast wyróżnienia
otrzymali:
DARIA SZYDŁO IIA,
HANNA FOJCIK IVA,
DANIEL
KNAPCZYK
VB,
GRATULACJE!!!!!!!!!!
KONKURS
PRAC
TECHNICZNYCH.
Temat:
„Zróbmy z niczego coś
fajnego”
Jego założeniem było,
aby dzieci zrobiły coś fajnego ze śmieci.
Do konkursu zostało
zgłoszonych wiele prac,
które okazały się być zaskakujące w pomysły, z
czego bardzo się cieszę.
Dla trzech zwycięzców
przygotowałam
nagrody, które mogłam zakupić dzięki Radzie Rodziców
z
naszej
szkoły,
którym
pomysł z zaszczepieniem u
dzieci nawyku segregacji
śmieci bardzo się spodobał.
Jury w składzie:

Pani Ewa Adamczyk –
Gibadło wicedyrektor
szkoły,
Pani Janina Pukowiec –
plastyk,
Pani Katarzyna Klimek
Pani Gabriela Szweda
wybrało trzy ich zdaniem najlepsze prace i
tak:
I MIEJSCE ZAJĘŁA:
MAJA KOPEL IA
II MIEJSCE ZAJĄŁ:
MAREK KRAJCZOK
IIB
III MIEJSCE ZAJĄŁ:
ANDRZEJ
CEBULA
VB
ZWYCIĘZCOM GRATULUJĘ!!!!!!!
Konkurs prac technicznych został rozstrzygnięty również na szczeblu międzyszkolnym, i
tutaj:
I MIEJSCE ZDOBYŁA :
ELA HAWEŁKA KLASA VB
Natomiast wyróżnienia
otrzymali;
MAREK
KRAJCZOK IB, KUBA
MARZEC IIB, DAGMARA NOWICKA VB.
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„…Z NATURY SEGREGUJĘ’’
KONKURS FOTOGRAFICZNY
Temat: „FOTO EKO”
Konkurs ten został ogłoszony wśród nauczycieli i
pracowników
administracyjnych szkoły. Panie
ruszyły „w Rybnik” z
aparatami fotograficznymi i w ten sposób dotarło
do mnie wiele ciekawych
prac.
Szkolne
jury w składzie:
Pani Ewa Adamczyk –
Gibadło
wicedyrektor
szkoły,
Pani Janina Pukowiec –
plastyk,
Pani Katarzyna Klimek
Pani Gabriela Szweda
wyłoniło 3
najlepsze
prace, które zostały nagrodzone.
I MIEJSCE ZAJĘŁA:
PANI IZABELA ŁAPETA
II MIEJSCE ZAJĘŁA:
PANI
ALEKSANDRA
WOJTAS-PLISZ
III MIEJSCE ZAJĘŁA:
PANI AGNIESZKA WALICZEK

Nagrody w
konkursie
zasponsorowały firmy z
Rybnika , dzięki czemu
osoby w nich zatrudnione miały okazję dowiedzieć się o akcji i posłuchać krótkiego wykładu
na temat konieczności
segregacji śmieci i akcji
„…z natury segreguję”.
DOBRY POMYSŁ
Dobry pomysł miały
dzieci z świetlicy, które
postanowiły zrobić z petów doniczki w których
posadziły kwiatki.
Nie były to zwykłe doniczki… Każda z doniczek miała swój odpowiedni kolor , zgodnie z
kolorami
segregacji
śmieci.
Również
i
kwiatki
były w odpowiednim
kolorze.
Wszystko to stoi obok
kontenera na śmieci na
boisku szkolnym. Celem
tych nietypowych kwietników nie tylko jest
upiększenie boiska, ale
również przypominanie
uczniom o konieczności
segregacji śmieci oraz

ułatwienie im zapamiętania jej kolorów ( kto
ma pamięć fotograficzną
na pewno to zapamięta).
PLAKATY
Dzieci z klasy IIa razem
ze swoja panią Olą również wpadły na świetny
pomysł. Wykonały one,
bardzo ciekawe i kolorowe plakaty przedstawiające piękno naszej
przyrody, które opisały
hasłami propagującymi
ochronę środowiska, np.
„SZANUJ
ZIELEŃ”,
„DBAJ O NAS” „JEŻELI
JA BĘDĘ ZDROWA TO
TY TEŻ- TWOJA PRZYRODA”.
Wszystkie opisane powyżej działania chciałabym Wam przedstawić
podczas
„ŚWIĘTA
SZKOŁY”, gdzie będą
wystawione wszystkie
prace na trzech specjalnie na tę okazję przygo-
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„…Z NATURY SEGREGUJĘ’’
towanych planszach wystawowych.
Przy tej okazji chciałam
również bardzo podziękować szkolnemu kabaretowi „BURZA MÓZGÓW” i pani Wioletcie
Fałda za przygotowanie

skeczu dotyczącego segregacji. Wszystkim bardzo się podobał!!!!!!!!!

nia. Myślę, że to co zostało zaszczepione zostanie w nas na długo.

W powyższym sprawozdaniu starałam się pokrótce przedstawić nasze
dwutygodniowe działa-

Pozdrawiam serdecznie
Koordynator akcji
Agnieszka Kolarczyk

WIZYTA ROBOCZA NA WĘGRZECH
oraz miło
ugoszczone.

W dniach 7-10 maja brałyśmy udział w kolejnej,
ostatniej już wizycie w
ramach projektu COMENIUS na Węgrzech. Tym
razem wybrałyśmy się w
piątkę : p. Marta Czech,
p.Agnieszka Bujoczek,
p.Aleksandra Łuc, p. Izabela
Łapeta
oraz
p.Gabriela Szweda.
Ne Węgrzech zostałyśmy
przyjęte bardzo ciepło
STR. 12

Pierwszego
dnia
wizyty
miałyśmy
o k a z j ę
zwiedzić
tamtejszą
szkołę.
Zdobyłyśmy nowe doświadczenia, poznały metody i formy pracy w zaprzyjaźnionej szkole. Część pomysłów postaramy się
przenieść do naszej szkoły.
Drugi dzień okazał się
bardzo miłą niespodzianką dla wszystkich gości.
Uczniowie szkoły przygotowali dla nas akademię. Dzięki niej miałyśmy okazję posłuchać tra-

dycyjnych regionalnych
piosenek węgierskich,
utworów muzycznychto wszystko w wykonaniu zarówno uczniów
jak i nauczycieli. Miłym
zaskoczeniem była dla
nas węgierska wersja
Bolka i Lolka, którego
akcja rozgrywała się w
Sopocie-jednym z rekwizytów była oryginalna torba z logo Sopotu
☺
Kolejną przygotowaną
dla nas atrakcja było całodzienne zwiedzanie
Budapesztu.
Głównym elementem
wyjazdu na Węgry było
podsumowanie naszego
projektu, podzielenie się
spostrzeżeniami, doświadczeniami
oraz
przygotowanie do kolejnych, miejmy nadzieje
lat współpracy.
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SZKOLNY KABARET — BURZA MÓZGU
na Knurowskich Spotkaniach Teatralnych
„bez MASKI”, gdzie
m.in.
kabareciarze
wzięli udział w profesjonalnych warsztatach
teatralnych.

Kabaret powstał
w lutym 2009 r. Założycielem jest pani
Wioletta Fałda, która
od września 2008 r.
pracuje w świetlicy
naszej szkoły. Dużym
wsparciem dla kabaretu jest także pani
Agnieszka Kolarczyk,
która zajęła się scenografią i kostiumami.

chholz (nie do zatrzymania), Paweł Kuchcik (cicha woda), Szymon
Folwarczny
(potrafi
zaskoczyć)
Zuzanna i Danusia
Piecowskie (najlepszy
wokal w kabarecie),
Natalia
Horzęga
(wielka energia), Magda Grabowska ( zawsze na 100%), Alan
Kaleta (drzemie w
nim talent), Marta
odkrycie
W skład kabaretu Kuśka (
wchodzą: Kacper Bu- ostatniej chwili).
Swoim
pierwszym skeczem pt. Miasto z klasą i piosenką
Sen o Rybniku kabaret
BURZA
MÓZGU
mógł pochwalić się

Natomiast
największy sukces kabaret
odniósł na apelu szkolnym z okazji Dni Rybnika, gdzie publiczność
zareagowała oczekiwanym śmiechem i gromkimi brawami.
W najbliższym czasie
nasz szkolny kabaret
będzie można zobaczyć 27.05.2009 r. na
happeningu „Z natury
segreguję” zorganizowanym przy rybnickim kampusie oraz na
festynie z okazji święta
patrona
szkoły
30.05.2009 r. gdzie kabaret na pewno będzie
chciał zaskoczyć czymś
nowym! Zapraszamy!
Wioletta Fałda
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JEDYNECZKA

SPORTOWE SUKCESY

ciąg dalszy ze strony 5

Ponadto uczniowie Damian Portasiński i Jakub Sobik
w turniejach dwójek
siatkarskich
zajęli
dwukrotnie II miejsce oraz I miejsce pokonując około 16 par.
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W roku szkolnym 2008/2009 drużyna dziewcząt, w
której skład wchodzą:
Natalia Jarosz, Karoli-

na Klapsia, Karolina
Grochowska, Natalia
Staszków,
Oliwia
Rzytki,
Weronika
Koska, Sara Mielnik,
Paulina
Legierska,
Edyta
Rompalska,
Dominika
Klimm,
Aleksandra Maciejewska, Kamila Fatan
zdobyła VIII miejsce
w Rybniku. W rozgrywkach startowało
16 szkół. Trenerem
drużyny jest pani Renata Gronik.

NUMER 3/2008/2009

NASZA TWÓRCZOŚĆ
Listy do papieża pisane na konkurs „Jan Paweł II w oczach dzieci”
Karol Wojtyła – człowiek wszędobylski,

Mimo bólu zawsze na ziemi klękał.

Karol Wojtyła – człowiek uśmiechnięty,

Pewnego razu z tłumu nieznany mężczyzna Ali Agca Go postrzelił.

Karol Wojtyła – człowiek miłosierny,
Karol Wojtyła – człowiek wszystkim bliski.
Dnia pewnego „Habemus Papam” ludzie
usłyszeli

Papież gorliwie się modlił ożycie swe.
Więc Bóg tego wysłuchał i pomógł mu
podnieść się.

I o co chodzi od razu wiedzieli.

Kiedy tylko ze szpitala wyszedł, w więzieniu odwiedził Alego.

Karol Wojtyła – to Jan Paweł II papież
nasz dobry i kochany.

Powiedział, że jego czyn mu przebacza
i chwilę z nim porozmawiał.

Za swą dobroduszność i gorliwa wiarę został na papieża ten Polak wybrany.

Jan Paweł II był ciężko chory.

Był każdemu bliski, wszyscy Go kochali.
„Barka” piosenka Jego sercu bliska
Stała się prawie jak hymn chrześcijanina
każdego,
Który kochał Jana Pawła II jak ojca swojego.

Lecz pomimo choroby, z dumą i do
końca piastował wspaniale swój Tron
Piotrowy.
Ponownie do szpitala trafił i drugiego
kwietnia roku 2005
Odszedł do Ojca Niebieskiego.
Sylwia Piętoń klasa VI a

Gdy tylko jakiś kraj odwiedzał,
To tłumy pielgrzymów tam przybywały,
By Go zobaczyć, być pobłogosławionym i
aby cieszyć się Jego obecnością.
Kiedy w Watykanie mowy swe wygłaszał,
cały Rzym milczał,
By nie stracić słowa, aby je zrozumieć,
przyjąć, zapamiętać.
Często mawiał: :Nie lękajcie się”, dlatego
że sam się nie lękał.
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KWARTALNIK RADY UCZNIOWSKIEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI NR 1
IM. JANUSZA KORCZAKA
W RYBNIKU

Masz pomysły, chciałbyś współpracować przy jej tworzeniu?
Zgłoś się do pani Elżbiety Dworowy, pani Marioli
Reclik lub pani Aleksandry Wojtas—Plisz .

