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Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku
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JANA PAWŁA II !
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1. Gdzie urodził się papież?
2. Jak naprawdę nazywał się Jan Paweł II?
3. Kim jest dla ciebie Bóg?
4. Co najczęściej odbywał papież?
5. Pewien człowiek postrzelił papieża. Co Jan Paweł II mu zrobił?
6. Pływają lecz głosu nie mają.
7. Dba o ciebie razem z mamą.
8. Przynosi listy.
9. Dziki królik.
10. Słodkie kulki.



Kupon z rozwiązaniem prosimy składać do p. Pawła Szymańskiego (sala 28).
Imię
Nazwisko
Klasa
HASŁO
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MAMY NOWEGO PATRONA ! ! !
Już nie Władysław Broniewski, a Jan Paweł II. Szkoła Podstawowa nr 6 w Kraśniku ma od 16 października nowego patrona. Na dziedzińcu szkolnym pojawił się
także imponujący pomnik Papieża – Polaka.
Mniej więcej dwa lata temu podczas jednego ze spotkań Rady Rodziców pojawił się
problem, na ile postać Władysława Broniewskiego odpowiada roli patrona naszej szkoły.
Szybko okazało się, że oczekiwania dzieci, rodziców, a także nauczycieli są zgodne –
patronem szkoły powinien zostać Jan Paweł II. – Ktoś, kto prezentował w sposób niepodważalny najważniejsze dla człowieka wartości, z kogo nasze dzieci mogłyby brać
przykład – uzasadnia decyzję dyrektor SP nr 6 Roman Siejewicz.
10 października kraśniccy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę o nadaniu placówce
imienia Jana Pawła II. Niespełna tydzień później, 16 października, odbyły się uroczystości związane z tym jakże uroczystym dla całej społeczności szkolnej dniem. Data
została wybrana nieprzypadkowo. 16 października to przecież Dzień Papieski.
Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 17. Mszą św. w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej odprawił biskup lubelski Artur Miziński. – Szukajcie swojej drogi do świętości –
przekonywał dzieci, stawiając im za przykład postać Karola Wojtyły. Wkrótce po zakończeniu liturgii w kościele odbył się koncert pod hasłem „Bogu dziękujcie, Ducha
nie gaście”. Zgromadzeni obejrzeli i wysłuchali prawie godzinną inscenizację w wykonaniu trzech chórów: Chóru Kameralnego „Canticum Canticorum” działającego przy
Kościele Rektoralnym pw. Świętego Ducha w Kraśniku, Dziecięcego Zespołu Wokalnego „Sekret” oraz chóru nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 6, łącznie 48 uczniów
i 39 osób dorosłych. Koncert był bogato ilustrowany fragmentami filmów z życia
i działalności apostolskiej Ojca Świętego. Organizatorką i pomysłodawczynią koncertu
była nauczycielka muzyki z „szóstki” Izabela Zdyb.
Potem nastąpił przemarsz ulicami miasta pod budynek Szkoły Podstawowej nr 6 przy
ul. Grunwaldzkiej. Niezwykle barwny, bo większość uczestników trzymała w rękach
świece i pochodnie. Tam nastąpiło odsłonięcie pomnika Jana Pawła II. Wysoki na ponad 4 metry postument wykonał absolwent krakowskiej ASP Andrzej Krawczak,
w latach siedemdziesiątych uczeń „szóstki”. W uroczystościach, mimo późnych godzin
wieczornych i niskiej temperatury, udział wzięło kilkaset osób.
PS
WYWIAD Z TWÓRCĄ POMNIKA JANA PAWŁA II
Szukajcie w sobie barw – namawia nas Andrzej Krawczak, twórca pomnika Jana
Pawła II
 Kiedy pan chodził do naszej szkoły?
O, już dawno, w latach 1970-1978. Nie wiem, czy o tym wiecie, ale na początku to była
SP nr 2. Dopiero gdy w 1975 roku połączono Kraśnik Lubelski i Kraśnik Fabryczny
w jedno miasto, „dwójka” stała się „szóstką”.
 Co pan pamięta ze szkolnych lat?
Wiele epizodów, szczególnie tych pozalekcyjnych. Międzyklasowe rozgrywki piłkarskie urastające do rangi poważnych turniejów, szalone wyprawy w okoliczne lasy,
cudowne wycieczki po Polsce z ówczesną wychowawczynią panią Heleną Stawiarską,
szereg różnych konkursów plastycznych. No i niemałe stresy przed klasówkami.



HOROSKOP

Baran (21.03. – 20.04.) – już niedługo będziesz w centrum zainteresowania. Uśmiechnie się do ciebie szczęście. Do 21 listopada podejmij ważne decyzje. Sprawy idą po
twojej myśli.
Byk (21.04 – 20.05.) – dzięki swojej dyplomacji pogodzisz skłóconych od dawna kumpli. Czeka Cię przypływ gotówki. Miła niespodzianka.
Bliźnięta (21.05. – 21.06.) – czas na podsumowanie wydatków, będziesz zadowolony
z wyniku. Przekonasz się, że twoi kumple akceptują cię takim, jakim jesteś.
Rak (22.06. – 22.07.) – ani zła pogoda, ani kłopoty z rodzicami nie popsują ci teraz
nastroju i humoru! Nadal nie brakuje ci zakręconych pomysłów. Nareszcie wiesz, czego chcesz.
Lew (23.07. – 23.08.) – czeka cię niespodzianka związana z wydarzeniami z przeszłości – może to być spotkanie z dawno niewidzianym przyjacielem. Kłopoty znikną
z dnia na dzień.
Panna (24.08. – 23.09.) – twoje nerwy są teraz trochę nadszarpnięte, lepiej nie wdawaj
się teraz w dyskusje. Przez swoje kaprysy możesz zniechęcić do siebie osobę, na której
bardzo ci zależy. Uważaj na to co mówisz.
Waga (24.09. – 23.10.) – będziesz świadkiem jakiegoś piorunującego zdarzenia, które
zrobi na tobie ogromne wrażenie. Grono przyjaciół powiększy się o kilka nowych osób.
Skorpion (24.10. – 22.11.) – musisz mocno o siebie zadbać, bo grozi ci teraz: grypa,
zapalenie gardła, albo inny problem ze zdrowiem. Twoje pozytywne myślenie jest
zaraźliwe. Wszelkie nieporozumienia pryskają jak bańki mydlane.
Strzelec (23.11. – 21.12) – niespodziewanie znajdziesz się w centrum zainteresowania
i zyskasz nowych, ciekawych przyjaciół. Rozbawisz towarzystwo po mistrzowsku.
Koziorożec (22.12. – 20.01.) – nie spodziewaj się rewolucji w najbliższych dniach.
Więcej cierpliwości. Trudne rozmowy. Nie będzie teraz lekko.
Wodnik (21.01. – 19.02.) – najdzie cię na wspomnienia i oglądanie starych zdjęć. Okazji do wspomnień ci raczej nie zabraknie. Zapowiada się niezła zabawa.
Ryby (20.02. – 20.03.) – masz całą masę energii i pomysłów. Niestety kiepskich.
Sprowadzisz na siebie kłopoty. Śmiało mów o swoich przemyśleniach – zainteresujesz
tym wiele osób. Odrobina cierpliwości i szczęście się uśmiechnie.

WARTO ZAGRAĆ ! ! !
Grą wartą polecania jest dodatek do The Sims 2, a mianowicie The Sims 2 Własny
Biznes. Jeśli ktoś nigdy nie grał w Simsy, to tak w skrócie: tworzysz rodzinę, dom, a
potem w nim mieszkasz. Simy starzeją się. Każdy niemowlak kiedyś stanie się emerytem. Gra jest bardzo popularna nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach Europy.
W dodatku Własny Biznes możemy stworzyć swoja firmę (np. Fryzjera) i w ten sposób
zarabiać na życie. Są także nowe opcje, możemy sprawdzać „gwiazdki” klientów, oraz
tworzyć roboty, kwiaty i zabawki, by potem je sprzedać. Zachęcam do kupna gry.
Ola :P



WYBRALIŚMY NASZ SAMORZĄD
26 października odbyły się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. W głosowaniu wzięło udział 288 uczniów klas IV-VI. Oddano 281 ważnych głosów.
Każdy uczeń mógł zagłosować na trzy osoby.
Po roku przerwy „władza” znowu wróciła w ręce szóstoklasistów. Przewodniczącą SU
wybraliście Zuzannę Stolę z VI a, która zdobyła 98 głosów. Jest nam tym bardziej
miło, że Zuza jest także jedną z redaktorek naszej „Szóstki”.
Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego:
Zuzanna Stola – przewodnicząca (98 głosów)
Emilia Długosz – I zastępca przewodniczącej (95 głosów)
Kamil Bekier – II zastępca przewodniczącej (70 głosów)
Manuela Pastuszka – sekretarz (64 głosy)
Paweł Goch – skarbnik (63 głosy)
PRZEWODNICZĄCA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
O SOBIE






Cześć!!Nazywam się Zuzanna Stola i chodzę do klasy
VIa.Interesuję się sportem, a w szczególności siatkówką.
Popołudniami chodzę na treningi piłki siatkowej, lekcje
angielskiego i do szkoły muzycznej, w której uczę się grać
na pianinie. Lubię wolny czas spędzać z przyjaciółmi. Jestem ciekawa świata. Dziękuję wszystkim, którzy głosowali. Postaram się spełnić wasze oczekiwania i moje obietnice.
CIEKAWOSTKI
Jeże potrafią gryźć i żuć papierosy, by nikotyna smarować swe igły – w ten sposób
niszczą gnębiące je pasożyty.
Wandelia to 2-centymetrowa rybka żyjąca w Amazonce. Prowadzi pasożytniczy tryb życia, odżywiając się w skrzelach ryb lub ich krwią.
Mrówki wytwarzają specjalny kwas, który niszczy roztocza utrzymujące się na
ptasich piórach, dlatego gawrony lubią tarzać się w mrowisku.
Gibbony żyjące w dżunglach Malezji poruszają się po drzewach z prędkością
do 30km/godz.
WARTO POSŁUCHAĆ ! ! !

Andrzej Piasek Piaseczny, jeden z najpopularniejszych polskich wokalistów, urodził
się w 1971 roku w Pionkach. Zadebiutował w 1992 roku w rockowej grupie Mafia.
Wspólnie wylansowali między innymi takie przeboje jak "Wishing well", "Noce całe"
czy "Krótka piosenka o miłości". Wraz z zespołem nagrał trzy płyty – "Mafia" (1993),
"Gabinety" (1995) i platynową "Mafia FM" (1996). Po tej ostatniej na zespół i wokalistę posypał się deszcz nagród, między innymi: Fryderyk '96, Machiner '96, Nagroda
Rozgłośni Radiowych Playbox '96. A teraz znajduje się na pierwszym miejscu pop
listy.
Aga i Kasia

 Po latach przyjechał pan do dawnej szkoły. Bardzo się zmieniła?
Szkoła nabrała "rumieńców". Pojawiły się
–przynajmniej wewnątrz- radośniejsze
kolory. Kiedyś tych barw szukaliśmy
w sobie, czego i wam życzę. Pozostał
jeszcze ten sam charakterystyczny szkolny
harmider, nieodłączny element każdej
przerwy.
 Jak się zostaje rzeźbiarzem?
Trzeba konsekwentnie iść za głosem swoich pasji i je realizować. Ważnym elementem moich wspomnianych zabaw były
bardzo często twory natury: drzewa, kamienie, woda. Wtedy, pewnie jeszcze
podświadomie, czerpałem z nich energię,
którą teraz z zamiłowaniem wykorzystuję
jako dojrzały rzeźbiarz.
 Dziękujemy za rozmowę

CZY PODOBA WAM SIĘ NASZ POMNIK
JANA PAWŁA II?
Podobnie jak w wielu poprzednich „Szóstkach” postanowiliśmy przeprowadzić sondę
dotyczącą wydarzeń w naszej szkole. Oczywiście najważniejszym wydarzeniem było
nadanie naszej szkole imienia Jana Pawła II. W związku z tym wydarzeniem obok
szkolnego budynku pojawił się okazały pomnik. Czy podoba się uczniom naszej szkoły?
Oto wyniki naszej sondy:
 pomnik bardzo podoba się 69 osobom



dla 6 osób pomnik mógłby być ładniejszy



na 2 osobach pomnik nie zrobił wrażenia

O zdanie zapytałam także jedną z naszych szkolnych nauczycielek, panią Magdalenę
Sokołowską. Bez namysłu odpowiedziała, że jej zdaniem jest piękny, wręcz idealny,
jeśli o pomniku można tak powiedzieć. I został pięknie usytuowany.
Redakcja w pełni zgadza się z panią Magdą.
Kolegium redakcyjne:
Kilka fajnych osób z klas VIa, VIc, Va i Vb
Pan Paweł Szymański (opieka literacka)
Pani Joanna Cybulak (opieka graficzno–techniczna)
megi





TO JEST NASZ PATRON ! ! !
ANEGDOTY
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc sprowadził sobie
nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, że kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje
Papież", rzekł: "Jak się czuje piesek?". Papież spojrzał na niego zdumiony, po czym
odpalił: "Hau, hau".
Niedługo po tym, jak Jan Paweł II został papieżem, zatroskany o zdrowie przyjaciela,
biskupa Andrzeja Deskura, osobiście zatelefonował do szwajcarskiej kliniki, w której
leczył się Deskur. Gdy telefonistka w szpitalu w Zurychu usłyszała w słuchawce: "Jestem papieżem, dzwonię z Watykanu", odpowiedziała:
Taaak? A ja jestem cesarzową Chin!
PAPIEŻ - POLAK
Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również
pierwszym po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym
Włochem. Wielokrotnie sam przywoływał spełnione proroctwo Juliusza Słowackiego z wiersza "Słowiański papież".
Wybór na głowę Kościoła osoby z kraju socjalistycznego
wpłynął znacząco na wydarzenia w Europie wschodniej i Azji
w latach 80. XX wieku.
Papież był także honorowym obywatelem wielu polskich miast.
ZAMACH NA JANA PAWŁA II
W dniu 13 maja 1981, podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie
o godzinie 17:19, Jan Paweł II został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę. Ranny papież osunął się w ramiona stojącego za
nim sekretarza Dziwisza. Ochrona przewiozła Jana Pawła II do kliniki Gemelli, gdzie
papieża poddano bardzo ciężkiej sześciogodzinnej operacji. Do pełni zdrowia jednak
nigdy nie wrócił. Papież wierzył, że swoje ocalenie zawdzięczał wstawiennictwu Matki
Bożej. Wyraził to słowami: Jedna ręka strzelała a inna kierowała kulę.
Wierni dostrzegli pewien związek. Zamach miał miejsce 13 maja podobnie jak pierwsze objawienie Matki Boskiej w Fatimie w roku 1917. Jan Paweł II spędził na rehabilitacji w szpitalu 22 dni. Potem wielokrotnie cierpiał z powodu różnorodnych dolegliwości będących następstwem postrzału. Papież nigdy nie ukrywał swoich niedomagań
przed wiernymi ukazując wszystkim oblicze zwykłego człowieka poddanego cierpieniu.
.Po zamachu otoczenie papieża wprowadziło specjalne środki bezpieczeństwa (m. in.
papamobile został odpowiednio opancerzony).
PODRÓŻE
Charakterystycznym elementem pontyfikatu Jana Pawła II były liczne podróże zagraniczne. Odbył ich 104, odwiedzając wszystkie zamieszkane kontynenty. W wielu miejscach, które odwiedził Jan Paweł II, nigdy przedtem nie postawił stopy żaden papież.
Był m.in. pierwszym papieżem, który odwiedził Wielką Brytanię (od roku 1534 Kościół Anglii nie uznaje władzy zwierzchniej Stolicy Apostolskiej). Mimo wielu zabiegów nie udało mu się jednak odbyć pielgrzymki do Rosji, prawdopodobnie ze względu



na niechęć ze strony patriarchatu moskiewskiego, który zarzuca Watykanowi prozelityzm.
Jan Paweł II jako papież odwiedził m.in. Polskę (8 razy), USA (7 razy), Francję
(7 razy).
PAPIEŻ MŁODYCH
Jan Paweł II chętnie spotykał się
z młodymi ludźmi i poświęcał im dużo
uwagi. Na spotkanie w Rzymie 31 marca
1985 roku, który ONZ ogłosiło Międzynarodowym Rokiem Młodzieży, napisał
list apostolski na temat roli młodości jako
okresu szczególnego kształtowania drogi
życia, a 20 grudnia zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Odtąd co
roku przygotowywał orędzie skierowane
do młodych, które stawało się tematem
tego międzynarodowego spotkania, organizowanego w różnych miejscach świata (np.
w Polsce w Częstochowie w 1991 roku).
Zuzek  Paula Aga
WARTO OBEJRZEĆ!!!

„Karol – papież, który pozostał człowiekiem” to kontynuacja filmu biograficznego
'Karol - człowiek, który został papieżem', opowiadającego o Papieżu Polaku Janie Pawle II. Tym razem twórcy filmu opowiedzą o latach pontyfikatu Jana Pawła.
Tłem drugiej części są wydarzenia w Polsce podległej komunistycznemu reżimowi.
Karol Wojtyła – na skutek własnych doświadczeń z okresu, gdy sam był robotnikiem
w kamieniołomie – interesuje się w szczególny sposób światem pracy.
Wykształcony i poważany, uczony, a zarazem ksiądz i duszpasterz, przyjaciel młodych,
których przyciąga ku sobie bezinteresowną, pełną prostoty miłością i rzeczywistym świadectwem wiary, staje
się niedocenianym, lecz niebezpiecznym przeciwnikiem komunistów. Film w reżyserii Giacomo Battiato,
z Piotrem Adamczykiem w roli głównej, wszedł do kin
w piątek, 13 października. Już od 28 listopada będzie
można go obejrzeć w kraśnickim CKiP.
Prapremiera filmu "Karol - papież, który pozostał człowiekiem" odbyła się w Watykanie w marcu tego roku.
Projekcja, w której razem z Benedyktem XVI uczestniczyło 6 tysięcy widzów, zakończyła się kilkuminutową
owacją na stojąco.

Kasia i Aga


