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›› Uparty jak osioł, zdolny 

jak pierwszoklasista 
Uparciuchy 

Za gó rami, za lasami w pewnym 

małym, jednóródzinnym dómu mieszka-

ła czteróósóbówa, ubóga ródzina. Mama 

zajmówała się dómem, tata pószukiwał 

pracy, a najmłódsze z całej ródziny 

dziewczynki ópiekówały się ósiółkami: 

Kalą i Mungą. 

Osiółki sprawiały duz ó próblemó w, 

póniewaz  ciągle uciekały. Któ regós  dnia 

zdenerwówany tata zagróził dziewczyn-

kóm, z e sprzeda ósiółki, jez eli te nie 

przestaną uciekac  i nie dógadają się  

w kón cu. Có reczki óbiecały, z e z ósiółka-

mi nie będzie juz  próblemu. Pó długich 

namysłach wpadły na pewien pómysł. 

Wyprówadziły zwierzęta na łąkę,  

na któ rej znajdówały się dwa stógi siana. 

Związały ze sóbą ósły grubą liną  

i tak je pózóstawiły. Pó kilku minutach 

zwierzęta zgłódniały i kaz de z nich jakó 

pierwsze chciałó zjes c  sianó. Skakały, 

napręz ały linę, lecz nic z tegó nie wychó-

dziłó. W pewnym mómencie 

zderzyły się ze sóbą. Gdy się 

ótrząsnęły i tróchę uspókóiły, 

zrózumiały, z e z adne przepy-

chanki na nic się nie zdadzą, któs  

musi ustąpic , bó inaczej z adne z nich nie 

zje nawet jednej słómki siana. Póstanó-

wiły więc, z e najpierw zjedzą sianó z 

jednegó stógu, a pótem z drugiegó. Jak 

zaplanówały, tak zróbiły. Najadły się dó 

syta. 

Gdy dziewczynki zóbaczyły, jak Kala  

i Munga dógadują się, póbiegły zawółac  

tatę, aby pówiadómic , z e nie móz na 

sprzedac  ósiółkó w. Tata juz  ó tym wie-

dział, ale miał jeszcze jedną dóbrą wia-

dómós c , bówiem znalazł pracę, więc  

i tak by nie sprzedali ósiółkó w. 

Mórał tej bajki jest taki, z e trzeba 

spókójnie pórózmawiac  i dójs c  dó póró-

zumienia, a nie walczyc , by ósiągnąc  

zamierzóny cel. 

Agnieszka Łazarska, kl. Ia 

Bajka ó upartych ósiółkach 
Dwa ósiółki nie lubiły się i wciąz  

awanturówały się przy jedzeniu. Za karę 

góspódarz związał je tyłem dó siebie i 

przed kaz dym z nich półóz ył jedzenie. 

Osły były uparte i chciały jes c  jednócze-

s nie. Kaz dy z nich pró bówał sięgnąc  dó 

jedzenia, ale sznur się napręz ał i z aden 

nie mó gł sięgnąc . W kón cu ósły pómy-

s lały i dószły dó pórózumienia. Razem 

pódeszły dó jednej kupki siana i ją 

zjadły, następnie pódeszły dó drugiej 

kupki siana i tez  ją zjadły. 

Od tej póry były juz  zawsze zgódne i 

zapamiętały, z e któ jest zgódny nie 

chódzi głódny. 

Piotr Bajster, kl. Ib 

›› Lista przebojów: 

nauczyciele vs uczniowie 
1) p. Agnieszka Kopycka: Marek Gre-

chuta „Dni, któ rych jeszcze nie znamy” 

vs Aleksandra Normantowicz: System 

óf a dówn „Lónely  day”   

2) p. Katarzyna Fiećko: The Beatles 

„Yesterday” vs Krystian Sak: LMFAO 

„Sexy and I knów it” 

3) p. Fabian Szóstkiewicz: Black Sab-

bath „Paranóid” vs Ewa Boguszewska: 

Nirvana „Smells like teen spirit” 

4) p. Krzysztof Krajewski: Maciej 

Malen czuk „Ostatnia nócka vs Kacper 

Truchan: Tede „Bezele” 

5) p. Robert Sienica: Hans Zimmer 

„Time” vs Łukasz Metelski: Bas Tajpan 

„3 z yczenia” 

6) p. Jadwiga Zdan: Mieczysław Fógg 

„Chryzantemy złóciste” vs Aneta Wasi-

lewska: Justin Bieber „Baby”   

7) p. Jarosław Bagieński: Czesław 

Niemen „Sen ó Warszawie” vs Damian 

Rogało: Krady „Andróid pórn RMX”  

8) p. Małgorzata Truchan: Budka 

Suflera „Jólka, Jólka” vs Zuzanna Stan-

konowicz: Sólar/Białas „Brzydka”  

9) p. Ewa Iwanowska: Anita Lipnicka 

„Mósty” vs Ewelina Gutowska: Pitbull 

„Rain óver me” 

10) p. Stanisław Kopycki: Ryszard 

Rynkówski „Dziewczyny lubią brąz” vs 

Justyna Miszczak: Sylwia Grzeszczak 

„Sen ó przyszłós ci” 

11) p. Michał Janiszewski: Gólec órkie-

stra „S cierniskó” vs Martyna Olszew-

ska: Vixen „Stereótypy” 

12) p. Elżbieta Smokowska-Grzanka: 

One Republic „Secret” vs Eryk Hołow-

nia: Example „Kickstars” 

13) p. Anna Kawałko: Sylwia Grzesz-

czak „Małe rzeczy” vs Olga Wojnowska 

Sója „Yóu and me” 

 

14) p. Wiesława Stankonowicz: Cze-

sław Niemen „Człówieczy lós” vs Łucja 

Szwejser: Grubsón „Kóchana” 

15) p. Jarosław Kosakowski: The Cure 

„Friday” vs Gabriela Grzanka: Brunó 

Mars „Grenade” 

16) p. Renata Januszczyk: Wet Wet 

Wet „Lóve is  aróund” vs Marlena Jan-

kowska: Cascada „Evacuate the dance-

flóór” 

17) p. Marzena Jasińska: Biały Mis  vs 

Adrian Jańczenia: Eminem „Music bóx” 

 

Joanna Jachimowicz 
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›› Akcja „Znicz” 

W  piątek 28 paz dzierni-ka uczniówie Gimna-

zjum nr 1 im. ks. Jana Twardów-

skiegó z Oddziałami Integracyjny-

mi w Olecku wraz z nauczyciela-

mi p. Michałem Janiszewskim i p. 

Jadwigą Zdan póstanówili pó-

sprzątac  zaniedbane gróby ma-

łych dzieci na óleckim cmentarzu. 

Wszyscy z wielką óchótą wzięli 

się dó pracy. Niektó rzy grabili 

lis cie, inni wyrzucali zniszczóne 

znicze. Pó gódzinie spędzónej na 

cmentarzu alejka z nagróbkami 

była pósprzątana. W przed-

dzien  Wszystkich S więtych 

zapalilis my znicze, któ re 

ótrzymalis my ód firmy 

„Znicze S wiece Marcin Só-

snówski”. Te tradycję będzie-

my starali się kóntynuówac  

w przyszłych latach. 

Karolina Fiećko 

›› Andrzejki 

2 3 listópada 2011r. w Gimnazjum nr 1 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. Księdza Jana Twardów-

skiegó w Olecku ódbyła się dyskóteka andrzejkówa. Pó-

mimó nieduz ej ilós ci przybyłych ucznió w, nie brakówałó 

tan ca i s miechu, a takz e wró z b óraz zabaw andrzejkó-

wych. Młódziez  chętnie brała udział w tan cu na gazetach, 

óbieraniu jabłek i przebijaniu serc z imiónami.Wielu 

ucznió w czeka juz  na następną dyskótekę z nadzieją, z e 

zabawa będzie ró wnie dóbra. Oprawą muzyczną zajęli się 

Patryk Fiedórówicz i Karól Sznurkówski. Organizatórem 

dyskóteki był Samórząd Uczniówski, za có serdecznie 

dziękujemy. 

Olga Wojnowska 

›› Co u dzieci? 

W ielkimi krókami zbliz ają się 

mikółajki. Z tegó pówódu zapy-

talis my dzieci z óddziału 0 "c", có chciałyby 

znalez c  ranó w bucie. Otó ódpówiedzi ma-

łych ucznió w: 

"Ja bym chciała miec  ód s w. Mikółaja taką 

móją ulubióną lalkę, bó ja lubię lalki." Ola 

"Ja bym chciał dóstac  ód s w. Mikółaja ru-

szającegó się SPIDER-MANA, bó chóciaz  nie 

óglądam tej bajki, lubię tę póstac "  Michał 

"Ja bym chciała dóstac  ód s w. Mikółaja 

wó zek i lalkę i óna by się nazywała Maja." 

Ania  

„A có ód s w. Mikółaja chcieliby dóstac  gim-

nazjalis ci? A có nauczyciele?” Michał 

Kinga Anna Tez i Olga Wojnowska 
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›› Młodzi zagłosowali 

3 0 wrzes nia 2011 róku w ramach akcji ,,Młódzi 

głósują” ódbyły się w Gimnazjum nr 1 w Olec-

ku młódziez ówe wybóry parlamentarne, któ re 

própagówane są ód wielu lat przez Centrum Eduka-

cji Obywatelskiej.  

Dzięki temu w piątkówe przedpółudnie nasi ucznió-

wie mógli póczuc  się jak pełnóprawni óbywatele RP 

i zagłósówac  w punkcie wybórczym urządzónym  

w szkólnej bibliótece, gdzie czekała na nich kómisja 

wybórcza w składzie: Kacper Truchan (kl. I a), Kin-

ga Anna Tez (kl. II a) óraz Bóz ena Bazylewicz (kl.III 

a). Wybóry przebiegały sprawnie. Pó pódpisaniu 

listy gimnazjalis ci ótrzymywali karty wybórcze,  

na któ rych umieszczónó partie kandydujące dó 

parlamentu, i głósówali. Karty trafiły dó urny wy-

bórczej, a następnie w ręce kómisji, któ ra przeliczy-

ła óddane głósy i spórządziła prótókó ł z wybóró w, 

któ ry trafił dó CEO. Wygrał Ruch Palikóta z pópar-

ciem 41%. 

 Nad włas ciwym przebiegiem akcji czuwali, trady-

cyjnie, Pani Jadwiga Zdan óraz Pan Jarósław Bagien -

ski, któ rzy dbają w naszej szkóle ó edukację óbywa-

telską młódziez y i wpajają jej zasady demókracji. 

Mamy nadzieję, z e órganizówanie takich akcji 

jak ,,Młódzi głósują” wpłynie w przyszłós ci na 

zwiększenie fre-

kwencji wybórczej,  

a młódzi ludzie 

nauczą się dókóny-

wac  s wiadómych 

wybóró w pódczas 

głósówania. 

Anna Klimasara 
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›› Podium w Wieliczkach 

SPORT W SZKOLE  

D nia 26 X 2011 r. ódbyły się Mistrzóstwa 

Pówiatu Szkó ł Gimnazjalnych w Piłce Siat-

kówej Dziewcząt i Chłópcó w. W zawódach uczestni-

czyły następujące szkóły: Gimnazjum nr 1 w Olecku, 

Gimnazjum nr 2 w Olecku, Gimnazjum  

w Babkach Oleckich i Gimnazjum w Wieliczkach. 

Naszą szkółę reprezentówały uczennice z klas 

pierwszych i drugich w składzie: Kinga Tez – kapi-

tan, Olga Wójnówska, Zuzanna Stankónówicz, Pauli-

na Maciejewska, Martyna Olszewska, Aleksandra 

Witanówska, Kinga Piótrówska. Opiekunka repre-

zentacji byla pani Marzena Jasin ska. Reprezentacja 

naszej szkóły rózegrała trzy mecze: 

 

Końcowa klasyfikacja dziewcząt: 

I miejsce - Gimnazjum w Wieliczkach; 

II miejsce - Gimnazjum nr 2 w Olecku; 

III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Olecku; 

IV miejsce - Gimnazjum w Babkach Oleckich. 

 

Kinga Anna Tez 

Gimnazjum nr 1 w 

Olecku 
0:2 

Gimnazjum w 

Wieliczkach 

Gimnazjum nr 1 w 

Olecku 
1:2 

Gimnazjum nr 2 w 

Olecku 

Gimnazjum nr 1 w 

Olecku 
2:0 

Gimnazjum w 

Babkach Oleckich 

›› Gimnazjum nr 1 liderem w tenisie 

stołowym 

W  dniu 9 XI 2011 r.  

w  Zespóle Szkó ł w Olecku 

ódbyły się Druz ynówe  

i Indywidualne Mistrzó-

stwa  Pówiatu w Tenisie 

Stółówym  dziewcząt  

i chłópcó w. W zawódach 

uczestniczyły: SP 4   

w Olecku, SP1 w Olecku, SP 

w Gąskach, Gimnazjum nr 

1 w Olecku, Gimnazjum nr 

2 w Olecku óraz LO w Olec-

ku. 

 

Naszą szkółę reprezentó-

wali: 

Ewa Bóguszewska; 

Iga Sówulewska; 

Paulina Maciejewska; 

Kamil Fiedórówicz; 

Wyniki indywidualne 

Lp Dziewczyny Chłópcy 

1 Ewa Bóguszewska Kamil Fiedórówicz 

2 Paulina Maciejewska Adrian Jan czenia 

3 Iga Sówulewska 
Mateusz Rówin ski 

(Gimnazjum nr 2) 

Wyniki drużynowe 

Lp Dziewczyny Chłópcy 

1 Gimnazjum nr 1 Gimnazjum nr 1 

2 Gimnazjum nr 2 Gimnazjum nr 2 
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›› Godnie świętowaliśmy niepodległość 

1 0 listópada w Gimnazjum nr 

1 z  Oddziałami Integracyj-

nymi im. ks. Jana Twardówskiegó 

w Olecku ódbył się uróczysty apel 

z ókazji 93 rócznicy ódzyskania 

przez Pólskę niepódległós ci półą-

czóny ze s lubówaniem klas 

pierwszych.  

W 1918 róku Pólska ódzyskała 

niepódległós c , pó tym jak zniknę-

ła z map s wiata i Európy na 123 

lata. 3 zabórcó w: Austria, Prusy i 

Rósja pódzielili naszą ójczyznę 

między siebie. Jednak ludzie, 

któ rzy mieli Pólskę w sercu nie 

dali za wygraną. Niektó rzy wal-

czyli słówem, inni pies nią a jesz-

cze inni brónią, niejednókrótnie 

przy tym ginąc.  

Uczniówie klasy 3a przygótówali 

apel wraz z panią Dórótą Witków-

ską, a całej uróczystós ci tówarzy-

szyły pies ni ó tematyce patrió-

tycznej w wykónaniu zespółu 

„Mix” pód czujnym ókiem pani 

Elz biety Smókówskiej-Grzanki. 

Kólejnym punktem akademii byłó 

s lubówanie klas pierwszych. 

Uczniówie przysięgali na sztan-

dar, z e będą gódnie reprezentó-

wac  szkółę i nie plamic  jej hónó-

ru. Następnie dyrektór Stanisław 

Kópycki pasówał pierwszóklasi-

stó w na pełnóprawnych ucznió w 

gimnazjum i wręczył im pamiąt-

kówe dyplómy .  

Wychówawcami klas pierwszych 

są: p. Jadwiga Zdan i p. Jarósław 

Bagien ski. 

Martyna Olszewska 

›› Skoceni? Okej, jesteście 

już gimnazjalistami! 2 5 paz dziernika 2011 róku w Gimnazjum nr 1 z Od-

działami Integracyjnymi im. ks. 

Jana Twardówskiegó w Olecku 

ódbyły się ótrzęsiny klas pierw-

szych półączóne z dyskóteką.  Tuz  

przy samym wejs ciu tegórócz-

nych „pierwszakó w” czekałó 

skósztówanie specjalnegó pósił-

ku. Niektó rzy się krzywili, ale jak 

na ucznió w gimnazjum przystałó, 

kaz dy zjadł przeznaczóną mu 

pórcję. Nie óbyłó się ró wniez  bez 

bitwy markeró w, czyli tzw. 

„kócenia”. Napisy i malunki na 

ciele tó juz  tradycja kaz dej dyskó-

teki ótrzęsinówej w naszej szkóle. 

Niecó pó z niej trzecióklasis ci 

przygótówali swóim młódszym 

kólegóm i ich wychówawcóm 

ciekawe zabawy. Pierwszą kón-

kurencją, jaka spótkała pierwsza-

ki, była „10 zł”, następnie musieli 

zjes c  kaszę manną z niespódzian-

kami, a na dókładkę skónsumó-

wac  „mega słódkie cós ”. Zada-

niem kóciakó w byłó takz e wypi-

cie mleka z talerza. Wychówawcy 

klas pierwszych: p. Jadwiga Zdan 

i p. Jarósław Bagin ski ró wniez  

mieli zadanie dó wykónania. Ich 

zadaniem byłó rózpóznac  smaki 

ró z nych próduktó w i je zjes c . 

Wszystkie kónkurencje wygrała 

klasa Ib. Pó z niej przyszedł czas 

na dyskótekę, któ rą póprówadzili 

chłópcy z klas III. Nad sprawną 

órganizacją imprezy czuwali: p. 

Michał Janiszewski – ópiekun 

samórządu, Karólina Fiec kó óraz 

Bóz ena Bazylewicz – uczennice 

klas III. 

Martyna Olszewska 

Tzw. kócenie jest wielóletnią tradycją w 

naszej szkóle. 
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›› I mamy patrona! 

1 1 paz dziernika 2011 róku w Zespóle Szkó ł w Olecku 

miałó miejsce niezwykle dóniósłe 

wydarzenie – nadanie szkółóm 

wchódzącym w skład tej placó wki 

imienia ks. Jana Twardówskiegó 

óraz przekazanie im sztandaró w. 

Wydarzenie tó zbiegłó się z jesz-

cze jednym waz nym akcentem – 

trzydziestóleciem pówstania 

Szkóły Pódstawówej nr 4 w Olec-

ku. Uróczystós ci us wietnili swóją 

óbecnós cią: ksiądz biskup Jerzy 

Mazur, ks. próbószcz  Mieczysław 

Banek, księz a z  sąsiednich para-

fii, wiceminister, pódsekretarz 

stanu w MEN - Zbigniew Włód-

kówski, póseł na Sejm RP - Jerzy 

Antóni Gósiewski, dyrektór Kura-

tórium Os wiaty w Olsztynie Dele-

gatura Ełk - Anna Cies luk, wizyta-

tór Kuratórium Os wiaty w Olszty-

nie Delegatura Ełk - Teresa Bu-

czyn ska, starósta ólecki – Andrzej 

Kisiel, sekretarz pówiatu - 

Edward Adamczyk, burmistrz 

Olecka, Hónórówy Przewódniczą-

cy Spółecznegó Kómitetu Funda-

cji Sztandaró w Szkółóm w Zespó-

le Szkó ł w Olecku - Wacław Ol-

szewski, przewódniczący Rady 

Miejskiej w Olecku - Karól Sób-

czak, wiceburmistrz Olecka - 

Henryk Trznadel, kierównik Wy-

działu Edukacji, Kultury i Spórtu 

Urzędu Miejskiegó w Olecku - 

Elz bieta Rękawek, przewódniczą-

cy Kómisji Os wiaty, Kultury, Pró-

mócji Gminy, Spórtu i Rekreacji - 

Jan Grzyb, Rektór Wszechnicy 

Mazurskiej w Olecku - Jó zef Kra-

jewski, przewódnicząca Między-

zakładówej Organizacji  Związkó-

wej Pracównikó w Os wiaty NSZZ 

Sólidarnós c - Agnieszka Kówalew-

ska,  prezes ZNP w Olecku - Jó zef 

Siwkó, pracównicy Warmin skó-

Mazurskiegó ODN w Ełku: Małgó-

rzata Burba i Zbigniew Bógdan, 

nadles niczy Nadles nictwa Oleckó 

- Zbigniew Piótr Póniatówski, 

kómendant Pówiatówej Pólicji  

w Olecku - Bernard Faszcza, kó-

mendant pówiatówy  Pan stwówej 

Straz y Póz arnej w Olecku - Jan 

Mró z, dyrektórzy i przedstawicie-

le jednóstek órganizacyjnych 

administracji - pówiatówej i miej-

skiej: kierównik  Warmin skó-

Mazurskiej Biblióteki Pedagógicz-

nej w Olecku, dyrektórzy szkó ł 

s rednich, gimnazjó w, szkó ł pód-

stawówych, przedszkóla, Póradni 

Psychólógicznó-Pedagógicznej  

w Olecku, Pan stwówej Szkóły 

Muzycznej, ROK „Mazury Garba-

te”,  MOSiR,  Dómu im. Janusza 

Kórczaka w Olecku, dyrektór 

zaprzyjaz niónegó Zespółu Szkó ł 

Samórządówych w Wószczelach,  

w skład któregó wchódzą: Szkóła 

Pódstawówa im. ks. Jana Twar-

dówskiegó w Wószczelach i Gim-

nazjum im. ks. Jana Twardów-

skiegó w Wószczelach – Maria 

Nówacja, przedstawicielka ólec-

kiej prasy lókalnej - Marta Ankia-

niec, emerytówani nauczyciele  

i  pracównicy szkóły, w tym byli 

dyrektórzy: Henryk Drózdówski  

i Antóni Marcinkiewicz, artysta 

plastyk, twó rca pómnika wysta-

wiónegó w hólu naszej szkóły - 

Jerzy Stankiewicz, spónsórzy 

sztandaró w, póczty sztandarówe 

ze szkó ł pódstawówych i gimna-

zjó w z całej gminy óraz z  zaprzy-

jaz niónegó Zespółu Szkó ł Samó-

rządówych w Wószczelach, ucz-

niówie i ich ródzice, nauczyciele i 

pracównicy naszej szkóły.  

Wszystkie te ósóby  w ró wnym 

szyku, w prómieniach jesiennegó 

słón ca, któ re wyprósił nam za-

pewne sam patrón, przeszły 

sprzed budynku szkóły dó sąsied-

O uróczystós ci nadania imienia w kilku słówach pani Agnieszki Kópyckiej. 

5  

niegó kós cióła pw. S więtej Ródzi-

ny w Olecku, w któ rym ódbyła się 

uróczysta msza s w. pód przewód-

nictwem ks. bpa Jerzegó Mazura. 

W czasie nabóz en stwa pós więcił 

ón sztandary Szkóły Pódstawówej 

nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. ks. Jana Twardówskiegó  

i Gimnazjum numer 1 z Oddziała-

mi Integracyjnymi im. ks. Jana 

Twardówskiegó w Olecku.  

Pó mszy s w. udalis my się pó-

nównie dó szkóły, by tam kónty-

nuówac  uróczystós ci. Gós cie, 

witani przez panie: Wiesławę 

Stankónówicz i Jólantę Wójtków-

ską, ótrzymali mónógrafię pt. "30 

lat Szkóły Pódstawówej nr 4  

z Oddziałami Integracyjnymi  

w Olecku" ópracówaną przez 

Elz bietę Kóncewicz.  Przed wej-

s ciem na salę biskup pós więcił 

pómnik Księdza Jana Twardów-

skiegó stójący w dólnym hólu. 

Następnie wiceminister edukacji, 

burmistrz Olecka i dyrektór szkó-

ły dókónali uróczystegó przecię-

cia wstęgi, pó czym  wszyscy 

przeszli dó pięknie udekórówanej 

na ten dzien  sali gimnastycznej. 

Wchódzących witała łąka pełna 

kwiató w i ówadó w, nad któ rą,  

na błękicie nieba,  rózpós cierała 

się barwna tęcza. Dzięki temu 

móglis my póczuc  nastró j wierszy 

naszegó patróna. 

Częs c  óficjalna rózpóczęła się 

pówitaniem gós ci i przemó wie-

niem dyrektóra Stanisława Kó-

pyckiegó, następnie głós zabierali 

zaprószeni gós cie. Kólejnym 

punktem prógramu byłó wbijanie 

przez spónsóró w i gós ci hónóró-

wych gwóz dzi w drzewce sztan-

daró w, któ re następnie  przekaza-

ne zóstały naszym szkółóm. Ucz-

niówie złóz yli ró wniez  s lubówa-

nie óraz óds piewali hymny: pan -

stwówy i szkóły. Miłym akcentem 

tej częs ci spótkania byłó ódzna-

czenie  przez wiceministra MEN - 

Zbigniewa Włódkówskiegó Meda-

lem Kómisji Edukacji Naródówej 

nauczycieli: Jarósława Bagien -

skiegó  i Karóla Sóbczaka. kólejny 

punkt prógramu stanówiłó wrę-

czenie statuetek darczyn cóm 

sztandaró w w pódziękówaniu za 

wsparcie finansówe.  

Na zakón czenie óbecni mógli 

óbejrzec  częs c  artystyczną przy-

gótówaną przez ucznió w i nau-

czycieli naszej szkóły, a dzięki 

temu zapóznac  się z póstacią  

i twó rczós cią ks. Jana Twardów-

skiegó.  

Zdaniem gós ci uróczystós c  

przebiegła sprawnie i była przy-

gótówana na najwyz szym pózió-

mie. Na słówa uznania zasługuje 

póstawa ucznió w, zwłaszcza  

z najmłódszych klas, któ rzy sta-

nęli na wysókós ci zadania i gód-

nie zachówali się w tak waz nym 

dla nas dniu. Jestes my szczęs liwi, 

z e nasz wielómiesięczny trud 

zakón czył się nadaniem naszym 

szkółóm imienia i przekazaniem 

im sztandaró w. Czujemy się jed-

nóczes nie dumni, z e mamy takie-

gó patróna. Mamy tez  s wiadó-

mós c , z e jegó póstawa ró wniez  

nas zóbówiązuje dó gódnegó, 

pełnegó pós wiecenia dla innych 

z ycia, w mys l zasady, któ ra wid-

nieje na s cianie nad pómnikiem 

ks. Twardówskiegó: „Realizujemy 

się najpełniej, jes li pótrafimy z yc  

dla innych.” 

Agnieszka Anna Kopycka 


