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Składamy serdeczne życzenia wierszem i ,, prozą”… 

„Wiersz o wielkiej wdzięczności” K. I. Gałczyńskiego 

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!  

……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Bądźcie zdrowi, 

 zadowoleni z pięknej pracy,  
którą wykonujecie,  

zadowoleni z nas - uczniów.  
Nie zaznawajcie kłopotów i trosk, 

 bądźcie pogodni i uśmiechnięci. 
Niech Wam nie zakłóca snu MEN,  

nieustannie wprowadzający zmiany. 
Niech się spełnią Wasze marzenia,  

dotyczące życia osobistego i zawodowego. 
                                                                                                         Redakcja KURIERA SZKOLNEGO 



 

                           

Wszystkiego Najlepszego 
dla Pań z  przedszkola 

 i zerówki 

Dla Księdza Jacka 
 

i Księdza Michała – naszego 
Księdza Proboszcza 
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Wychowawczyniom 

w klas

 

Iwony Drozd 
i Aleksandry Michalskiej 

czyli DYREKCJI 

Wszystkim 
Wychowawczyniom  

i uczącym  
klasach pierwszych, 

drugich 
 i trzecich 

Dla Pań 
 

Iwony Drozd  
i Aleksandry Michalskiej –  

 
czyli DYREKCJI naszej SZKOŁY 

 



Dla Wychowawczyń
klas siódmych 

Dla Nauczycieli 
wspierających nasz  proces 
kształcenia, Specjalistów 

oraz 
Pań Pedagog i Psycholog 

Dla wychowawczyń
klas czwartych i piątych
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owawczyń

Wychowawczyń 

proces 

 

wników
j szkoły

ychowawczyń
las szóstych

Dla wychowawczyń 
klas czwartych i piątych 

W
Dla Wycchowawczyń 

klas ósmych 

naDla  Praaccowników 
nasszzej szkoły 

Dla
Dla  

Wychowawczyń  
klas szóstych 
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LEHRERTAG 

W Niemczech Dzień Nauczyciela świętuje się 
5 października. Nie jest ono obchodzone tak uroczyście 
jak u nas. Najczęściej składa się tam tylko życzenia.  

Oto przykład życzeń: 

Wir wünschen Ihnen Lehrer, viel Glück,      
viel Gesundheit, sehr viel Geld, gute Schüler 

und viel Geduld.  

Das wollen die Schüler für Sie 

TŁUMACZENIE: 

Życzymy Nauczycielom wiele szczęścia, dużo zdrowia, 
bardzo dużo pieniędzy, dobrych uczniów  i dużo 

cierpliwości. 

Tego Wam życzą uczniowie 



Rok Norwidowski
138 lat temu, 

23 maja 1883 roku, 

zmarł Cyprian Kamil Norwid 

Kto taki? 

Wszechstronny artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz,
malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej
w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm RP ogł
Cypriana Kamila Norwida. 

W naszej szkole przygotowaliśmy z tej okazji kilka wydarzeń i konkursów, które odbywać
się będą do końca tego roku –

Zapraszamy do udziału! 

Regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły.

Oto niektóre

)

logiem

e ostatnich spotkań z różnymi osobami, na krótko przed ich śmiercią
ie

6 

Rok Norwidowski 

23 maja 1883 roku,  podpis artysty

Wszechstronny artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz,
malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej
w tym roku 200. rocznicy urodzin czwartego wieszcza, Sejm RP ogłosił rok 2021 Rokiem

W naszej szkole przygotowaliśmy  z tej okazji kilka wydarzeń i konkursów, które odbywać
– 2021. 

Regulaminy zamieszczone są na stronie internetowej szkoły. 

 Kartka z ,,Pamiętnika Podróżnego”

 oraz rękopis poematu pt. ,,Fortepia

 Szopena” 

Oto niektóre znane utwory artysty: C. K. Norwid

(styczeń 1

Rzecz w dwóch dialogach z

wspomnienia dotyc cią
teoretyczne uzasadni

podpis artysty 

Wszechstronny artysta, poeta, prozaik, dramatopisarz, eseista, grafik, rzeźbiarz, 
malarz i filozof. W uznaniu jego zasług dla polskiej kultury oraz z okazji przypadającej 

osił rok 2021 Rokiem 

W naszej szkole przygotowaliśmy z tej okazji kilka wydarzeń i konkursów, które odbywać 

Kartka z ,,Pamiętnika Podróżnego” 

raz rękopis poematu pt. ,,Fortepian 

C. K. Norwid 

wspomnienia dotyczące ostatnich spotkań z różnymi osobami, na krótko przed ich śmi

Liryki  
Bema pamięci żałobny rapsod (1851) 
Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie (styczeń 18 8556 6) 
Do obywatela Johna Brown (1859) 
W Weronie 
Moja piosnka (Do kraju tego...)  
Poematy 
Promethidion.  Rzecz w dwóch dialogach z epilogiem (1851) 
Fortepian Szopena (1863–1864) 
Proza  
Czarne kwiaty (1856) – wspomnienia dotycz ząąc ce ostatnich spotkań z różnymi osobami, na krótko przed ich śmiercią 
Białe kwiaty (1856) – teoretyczne uzasadnie nie Czarnych kwiatów 
Milczenie 
Pamiętnik Podróżny 
                                                                                                  grafika:Google
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JESIENNE KOLOROWANKI - 1 

Źródło: modowo.pl, moje dzieci kreatywnie.pl 



8 

JESIENNE KOLOROWANKI - 2 

Źródło: E-kolorowanki 
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Z RELIGII… 

R ó ż a ń c o w a     z a d u m a… 

Październik tradycyjnie poświęcony jest modlitwie różańcowej.  
Skąd pochodzi ten zwyczaj i jakie są początki modlitwy różańcowej? 

Zwyczaj powtarzania pewnej ilości modlitw odliczanych dla ułatwienia przy pomocy sznurka 
z koralikami czy węzełkami był i jest spotykany w wielu religiach. 
Najstarszy z zachowanych różańców pochodzi z XII w. Sznur składał się ze 158 paciorków. 

Na modlitwę różańcową, którą odmawiamy dzisiaj, składa się Credo, Ojcze nasz, Zdrowaś 
Maryjo                 i Chwała Ojcu...  

Najpiękniejszą i najstarszą modlitwą chrześcijan jest Modlitwa Pańska, której nauczył sam 
Jezus. Pierwsze reguły zakonne zobowiązywały mnichów do wielokrotnego powtarzania jej w ciągu 
dnia. Tak ułożone modlitwy nazwano Psałterzem Braci.  

Również od pierwszych wieków chrześcijaństwo dostrzegało wielką wartość modlitwy 
do Najświętszej Maryi Panny.  
Od XII w. w Kościele Katolickim rozpowszechnił się zwyczaj odmawiana Pozdrowienia anielskiego.  

Skąd wzięła się nazwa różaniec? 

        Jedno z wyjaśnień podaje, iż nazwa „różaniec” wywodzi się od św. Dominika, uważanego 
powszechnie za ojca różańca. Legenda głosi że Matka Boża objawiła się Dominikowi i poleciła mu, 
aby odmawiał Psałterz Najświętszej Maryi Panny, czyli modlitwy złożonej ze 150 Zdrowaś Maryjo 
i 15 Ojcze nasz. Dominik posłuchał Maryi, głosił słowo i przeplatał je rozważaniem połączonym 
z odmawianiem różańca. 

        W czasach św. Dominika było powszechnym zwyczajem dopatrywać się związków między 
światem duchowym i materialnym. W przyrodzie dopatrywano się znaków rzeczywistości 
duchowych. Uprzywilejowane pod tym względem były kwiaty. Odmawianie Psałterza Najświętszej 
Maryi Panny porównywano do ofiarowania Matce Bożej 150 róż, dlatego tę modlitwę nazwano 
„wieńcem z róż”, czyli różańcem. 

        Dominik Alamus a la Roche ustalił liczbę 150 modlitw Zdrowaś Maryjo na wzór Księgi 
Psalmów, które podzielił na dziesiątki, każda przeplatana modlitwą Ojcze nasz. Z czasem zaczęto 
łączyć odmawianie modlitwy z rozważaniem tajemnic z życia Chrystusa i Maryi.  
W wieku XVI ostatecznie ustalono 15 tajemnic, podzielonych na 3 części (radosne, bolesne 
i chwalebne).  

Tak było do roku 2002, kiedy to papież Jan Paweł II dodał część IV różańca świętego - 
tajemnice światła. 

        Dzisiaj modlitwa różańcowa jest jedną z najpopularniejszych modlitw Kościoła. Zna ją każdy 
katolik. Jest bowiem modlitwą prostą. Można ją odmawiać w każdym czasie i  miejscu.  

Papież Pius V ustanowił święto Matki Bożej Różańcowej 7 października w 1571 r. 
Leon XIII polecił odmawianie różańca przez cały miesiąc październik i wprowadził do Litanii 

Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca Świętego, módl się za nami”.  
Również objawienia Najświętszej Maryi Panny przyczyniły się do rozpowszechnienia tej 

modlitwy. Tak było np. w Lourdes, w Fatimie, Meksyku czy Gietrzwałdzie i wielu innych miejscach. 
Mamy więc październik i tajemnice różańcowe.  

  Źródło: ZA:   https://m.niedziela.pl/artykul/32735/nd/Pazdziernik---miesiac-rozanca/ POLECAMY! 
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CHCESZ ZOSTAĆ DZIENNIKARZEM 
KURIERA? 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS, 

 ZAPRASZAMY! 

KURIER SZKOLNY 

Nauczyciele: 

Magdalena Piwowarczyk,  

Katarzyna Kenig -Machejek, 

Justyna Lebek 

Uczniowie klas 7 b i 7 c 
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Na zakończenie… 

 krzyżówka ekologiczna z hasłem,  
przygotowana przez Waszych kolegów 

z klasy 7 ,,c” –  
Mateusza i Gracjana. 

POWODZENIA! 
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