Rys. Marta Bartoszcze, kl. VIII

Najpiękniejsze cytaty Jana Pawła II
Rok 2020 jest szczególny dla nas, Polaków, ponieważ to właśnie w nim papież Jan
Paweł II obchodziłby swoje setne urodziny. Październik przypomina nam tę Postać, gdyż w
tym miesiącu świętujemy wspomnienie liturgiczne biskupa Rzymu (22.10), datowane tak ze
względu na rozpoczęcie pontyfikatu, oraz Dzień Papieski (16.10). Postanowiliśmy zatem
wybrać kilka pięknych cytatów, których autorem jest Jan Paweł II.

„Pełnię modlitwy osiąga człowiek nie wtedy, kiedy najbardziej wyraża siebie,
ale wtedy, gdy w niej najpełniej staje się obecny sam Bóg.”
„Wolności nie można tylko posiadać, nie można jej zużywać. Trzeba ją stale
zdobywać i tworzyć przez prawdę.”
„Nadzieja zawiera w sobie światło mocniejsze od ciemności, jakie panują w
naszych sercach.”
„Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!”
„Miejcie odwagę żyć dla Miłości, Bóg jest Miłością.”
„Wymagajcie od siebie choćby inni od was nie wymagali.”
„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
„Miłość, która jest gotowa nawet oddać życie, nie zginie.”
„Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro niepewne... Tylko dziś jest Twoje.”
„Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed
oczami Boga.”

Ks. Stanisław Konarski – Patron naszej szkoły
Redaktorzy naszej gazetki przeprowadzili ostatnio ciekawy quiz wśród młodzieży
szkolnej. Przygotowali zestaw pytań odnośnie do życia i twórczości naszego Patrona, ks.
Stanisława Konarskiego, i sprawdzali wiedzę uczniów na jego temat. Jak się okazało, sporo
pytanych wykazało się dużą znajomością biografii postaci, dlatego też postaramy się
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego – zgodnie z widniejącym hasłem na naszej gazetce –
uważamy go za wielkiego wizjonera i świetnego pedagoga.
Stwierdzenie, że Konarski wyprzedzał swoje czasy może zostać uznane za frazes. Jego
zasługi dla polskiego szkolnictwa są tak ogromne, że nie sposób wymienić ich wszystkich.
Jako członek zgromadzenia pijarów ogromną wagę przywiązywał do stanu polskiej edukacji.
W dobie oświecenia kładł nacisk na przedmioty ścisłe, nieco kosztem wszechobecnej łaciny i
retoryki, zależało mu na tym, by szkolnictwo nie opierało się jedynie na teorii, ale przede
wszystkim na wiedzy praktycznej. Konarski zauważył, że nie tylko rozwój intelektualny jest
ważny, dlatego postulował wprowadzenie ćwiczeń fizycznych i manualnych do szkół. Bardzo
krzewił polskość, wzywając do nauki języka narodowego oraz szacunku do kultury
chrześcijańskiej, która towarzyszy Polsce praktycznie od momentu powstania państwa.
Ksiądz Konarski nie tylko walczył o dobro oraz rozwój uczniów, ale i nauczycieli. W
swojej Ordynacji wizytacji apostolskich podjął się stworzenia zarysu etyki zawodowej
przedstawicieli tego zawodu. Jak widać, zależało mu na tym, aby nasza rodzima edukacja
prezentowała najwyższy poziom pod każdym względem, zatem nie pozostaje nam nic innego
jak solidnie przygotowywać się do zajęć, by sprostać ogromnym nadziejom, jakie pokładał w
nas nasz Patron.

Jesienna fotorelacja
Tegoroczna jesień nie rozpieszcza nas za bardzo. Ciągłe deszcze i ponura pogoda nie
zachęcają do wyściubiania nosa poza dom. Jednakże, uczniom klasy VII udało się
wykorzystać słoneczne dni do stworzenia wspaniałej galerii fotografii.

Mateusz Bochen, kl. VIIB

Zuzanna Janczak, kl. VIIA

Milena Masiak, kl. VIIA

Bartłomiej Nagajek,
kl. VIIA

Natalia Fryc, kl. VIIB

Julia Sroka, kl. VIIA

Aleksandra Niezbecka, kl. VIIB

