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Drogie uczennice, drodzy uczniowie, 
Szanowni Państwo, 
 Po pierwszym semestrze nauki przychodzi pora na podsumowania i refleksje. 
Nauka zdalna stała się naszą codziennością, nie stanem przejściowym, krótkotrwałym, ale 
rutyną i zwyczajnym zadaniem. Nauczyliśmy się, jako szkolna społeczność, wykorzystywa-
nia nowych narzędzi, innego rodzaju komunikowania się, nabyliśmy nowe umiejętności. 
Uczniowie uczą się bardziej samodzielnie, w większym stopniu biorą odpowiedzialność za 
swoje postępy. Nauczyciele pracują  nad podniesieniem efektywności zdalnego nauczania  
i szukają metod, aby jak najskuteczniej zachęcać dzieci do zdobywania nowej wiedzy. 
 Choć nauka zdalna sprawia nam znacznie mniej kłopotów, to doświadczamy tęsk-
noty za dynamiką szkolnego życia, energią wspólnoty, która codziennie spotykała się  
i wymieniała swoimi doświadczeniami i emocjami. Wychodząc naprzeciw potrzebie 
„normalności” szkolnego życia, dbaliśmy o umożliwienie dzieciom kontaktu z rówieśnika-
mi nie tylko na lekcjach. Klasy spotykają się podczas godzin wychowawczych, uroczystości 
religijnych, zachęcamy uczniów do brania udziału w aktywnościach związanych ze stałymi 
punktami szkolnego kalendarza. 
 Tegoroczna nietypowa forma realizacji zbiórki charytatywnej, Mikołajek, odkryła 
przed nami nowe możliwości i talenty i okazała się organizacyjnym i finansowym sukce-
sem. Aktywności mikołajkowe były również impulsem do rodzinnego spędzenia czasu, 
wykonania świątecznych ozdób i przysmaków oraz zimowego spaceru. 
 Bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w tej świątecznej akcji  – 
dzieciom, całym rodzinom, nauczycielom, Radzie Rodziców. Chciałabym, żeby Państwo 
wiedzieli, że nasze działanie było potrzebne. Realnie i skutecznie wsparliśmy konkretną 
osobę, dla której nasze zaangażowanie było zaskoczeniem i ogromną radością. 
 Według harmonogramu toczą się konkursy kuratoryjne i olimpiady, uczennice i ucz-
niowie starszych klas z powodzeniem przechodzą do kolejnych etapów, jesteśmy z nich 
dumni i wspieramy ich wysiłki. 
 Od 18 stycznia w szkole uczą się dzieci z klas 0 – 3. Codziennie obserwujemy, że 
przepełnia je radość wynikająca z kontaktów z rówieśnikami i zapał do wspólnej zabawy. 
 Z niecierpliwością czekamy na decyzję o powrocie do szkoły starszych klas, na tęt-
niące życiem sale lekcyjne i korytarze, dlatego wszystkim nam życzę, aby zdalna edukacja 
stała się jak najszybciej jedynie wspomnieniem. 
         Marzena Prądzyńska 
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Przygotowanie klas pierwszych do ślubowania 

Spotkanie przygotowujące uczniów klas pierwszych do ślubowania odbyło się w dwóch turach (i klasach)  
w niedzielę, 20 września. Pani dyrektor wraz z siostrą Adrianą i paniami wychowawczyniami przybliżyły po-
stać naszej patronki, świętej Tereski. Mimo obostrzeń związanych z pandemią odbył się krótki poczęstunek,  
a dzieci otrzymały kubeczki z tekstem przypowieści o ołówku oraz ołówki i zakładki do książek  
z wizerunkiem patronki. 

Klasa 1 b 

Klasa 1 a 

Dzień otwarty dla rodziców zainteresowanych 

zapisaniem dziecka do naszej szkoły odbył się 

on-line 6 lutego. Więcej o tym spotkaniu pisze-

my na stronie 5. 



3 

Uroczyste ślubowanie klas pierwszych  

W Dniu Edukacji Narodowej, 14 października odbyła się uroczystość ślubowania klas 1a oraz 1b. Wyjąt-

kowy dzień przebiegał w obowiązującym reżimie sanitarnym, z udziałem tylko jednego rodzica każdego 

ucznia. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowały krótki program artystyczny. W dalszej części odbyło 

się ślubowanie w  obecności pocztu sztandarowego szkoły i przewodniczącego Samorządu Uczniow-

skiego Wojciecha Kowalskiego. W tym dniu do społeczności szkolnej przyjęliśmy   uczniów ze wszyst-

kich klas, którzy w tym roku do nas dołączyli.  

Pierwszoklasiści otrzymali też niedźwiadki w koszulkach z logo szkoły. 

Ja, mały Polak,  

przekraczając progi tej szkoły,  

ślubuję: 

 pamiętać o Panu Bogu w nauce  

i zabawie 

 uczyć się pilnie 

 być dobrym i zgodnym kolegą 

 szanować rodziców i nauczycieli 

 być przyjacielem roślin i zwierząt 

 mieć zawsze przy sobie cztery 

magiczne klucze otwierające ludz-

kie serca: proszę, dziękuję, prze-

praszam oraz szczery uśmiech. Tekst ślubowania pierwszoklasistów 

w naszej szkole 

Uroczysty moment ślubowania 

Pierwszoklasistki cieszą się z otrzymanych dyplomów  

i legitymacji 
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I Komunia Święta klas IV  

Ze względu na trwającą pandemię I Komunia 
dzieci klas III została przesunięta z maja na 
wrzesień. Ten wspaniały dzień nastąpił 26 
września 2020 roku. Po długim oczekiwaniu, 
z wielką radością wszyscy pięknie przeżyli tę 
uroczystość, ale już jako uczniowie klas IV.  

1 października – Św. Teresy  

od Dzieciątka Jezus - ŚWIĘTO 

SZKOŁY 

W tym roku przeżywaliśmy skromniej ten wyjąt-
kowy dzień dla społeczności szkolnej. Klasy star-
sze modliły się do św. Teresy z nauczycielami na 
pierwszej lekcji. Klasy młodsze otrzymały figurki 
św. Teresy, razem z wychowawcami zrobiły kla-
sowe kapliczki św. Tereski i modliły się przed fi-
gurką. 

Różaniec ze świętą Teresą 

We wspomnienie liturgiczne Matki Bożej Różańcowej, 
w środę 7 października, wielu rodziców należących do 
wspólnoty Różaniec Rodziców za Dzieci zgromadziło 
się na modlitwie różańcowej w parafii św. Krzysztofa  
w Podkowie Leśnej. Rodzice poprowadzili rozważania  
i modlitwę różańcową, a na koniec zawierzyli dzieci 
opiece Matki Bożej i św. Teresie. Ze względu na trwają-
cą pandemię modlitwa odbyła się w kościele ogrodzie, 
zgromadziło się dużo osób, dlatego szliśmy w procesji 
różańcowej. Po różańcu uczestniczyliśmy we Mszy św. 
zamówionej w intencji naszych dzieci przez jedną z róż 
różańcowych. 

Roraty 2020  

i Rodzinny quiz adwentowy  

W tym roku ze względu na pandemię 
szkolne Roraty odbyły się zdalnie. Roz-
poczęliśmy pierwszą Mszą on-line w po-
niedziałek, 30 listopada 2020 r. Uczestni-
czyło w niej zdalnie ponad 150 osób. 
Część uczniów zdecydowała się na 
uczestniczenie w kościele. Transmisja 
zdalna przez kanał YouTube była konty-
nuowana przez cały Adwent. 
Tytuł tegorocznych Rorat – Cud nad cuda-
mi nawiązywał do cudu Eucharystii. 
Przez kolejne dni omawiane były kolejne 
części Mszy św. Wspomniano też osoby, 
które szczególnie umiłowały Eucharystię.  

Roratom towarzyszył Rodzinny quiz adwentowy w trzech 
częściach. Inicjatywa ta była realizowana we współpracy  
z parafią i była skierowana do wszystkich rodzin z naszej pa-
rafii. W pierwszej części quizu wzięło udział 35 rodzin,  
w drugiej 47, a w trzeciej 29. Maksymalne wyniki z kolejnych 
części zdobyło: 

w części 1 – 6 rodzin 
w części 2 – 4 rodziny 
w części 3 – 10 rodzin. 
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Dyplomy i nagrody dla tych rodzin przygotował ks. Proboszcz Wojciech Osial. 
Dwie rodziny zostały głównymi laureatami quizu: Natalia i Oliwia Dwornik 
oraz Klara Powierża uzyskując maksymalny wynik z trzech części quizu.  
Nagrodą dla nich był dostęp do portalu Biblia Audio pozwalający słuchać 
całego Pisma Świętego za pomocą telefonu komórkowego. 

GODZINA ŁASKI — 8 grudnia  

Godzina łaski to szczególny czas w dniu Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uczniowie w godzinie 
łaski uczestniczyli w modlitwie o godz. 12.00 z nauczycielami, z którymi w tym czasie mieli lekcje. Dla chętnych rodzi-
ców s. Adriana i p. Katarzyna Mosiej poprowadziły modlitwę różańcową on-line, angażując uczestników w poszczegól-
ne tajemnice. 

W dniach 8 - 10 grudnia odbył się próbny egzamin ósmoklasisty. Uczniowie byli podzieleni na cztero-
pięcioosobowe grupy z przesunięciem czasowym, tak, aby zachowany był reżim sanitarny.  W egzaminie 
uczestniczyło prawie 100% uczniów. Kolejna próba planowana jest na 15, 16 i 17 lutego. W poniedziałek 
ósmoklasiści zmierzą się z językiem polskim, we wtorek z matematyką, a w środę z językiem angielskim.  
Egzamin, przygotowany przez wydawnictwo Operon, ma być dostosowany do nowych wymagań egzamina-
cyjnych. Sposób organizacji egzaminu - podział na grupy w reżimie sanitarnym - będzie dostępny na stronie 
szkoły. 

Próbny egzamin ósmoklasisty 

Dzień otwarty dla rodziców kandydatów 
 W sobotę, 6 lutego odbył się dzień otwarty dla rodziców kandydatów na uczniów naszej szkoły. 
 Rodzice naszych przyszłych uczniów i wszystkie osoby, które wzięły w spotkaniu, mieli okazję spotkać się z pra-
cownikami szkoły, posłuchać wypowiedzi nauczycielek, zadać pytania dotyczące funkcjonowania szkoły i uzyskać 
szybką odpowiedź. Ze strony szkoły w spotkaniu brali udział: dyrekcja – Marzena Prądzyńska i Anna Cichocka, które 
przedstawiły prezentację dotyczącą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości placówki oraz codzienności naszych dzia-
łań, przewodniczący Rady Rodziców – pan Marcin Wlazło, który opowiedział o roli i działaniach Rady Rodziców oraz 
nauczycielki – Anna Szymaszczyk, Katarzyna Młodożeniec, Magdalena Michalska, Marzena Dąbrowska i kierowniczka 
świetlicy szkolnej – Ewelina Patejuk. Panie opowiadały o tym, co wyróżnia Szkołę św. Teresy, o swojej pracy z dziećmi 
i zainteresowaniach zawodowych, którymi na co dzień zachęcają wychowanków do niestandardowych działań i poszu-
kiwań. Była mowa o rozważaniach filozoficznych dla klas młodszych, grach logicznych i kodowaniu w czasie lekcji, 
integracji sensorycznej, inspiracjach przyrodniczych i metodach pracy podczas języka angielskiego w klasach 0 – 3.  
O sprawy techniczne w czasie spotkania dbał pan Kamil Urbański. 
 Goście mogli również wysłuchać głosów trzecioklasistów, którzy wraz z wychowawczyniami przygotowali i na-
grali krótkie wypowiedzi. Dzieci odpowiadały na dwa pytania: „Jak jednym słowem można opisać naszą szkołę?” oraz 
„Co najbardziej podoba ci się w naszej szkole?”. 
 Nie mogliśmy zaprosić rodziców do siebie, więc zaproponowaliśmy wirtualny spacer po budynku. Przewodnicz-
kami były uczennice klasy 8a – Laura Ryfa, Dominika Woźnicka, Jadzia Dzudzewicz, Zuzia Banasiewicz, Amelia Short, 
Alicja Madej, Marysia Mazurek, Miriam Bartnik i Julia Bidzińska, które zrealizowały dwa filmy. Trzeci film zrealizowali 
wspólnie Zosia Wróblewska i Wiktor Dąbrówka z klasy 8b. Wszystkie filmy są dostępne na stronie szkoły. Wolontariu-
szom – realizatorom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, samodzielność i pomysłowość. 
 Spotkanie trwało półtorej godziny i wzięło w nim udział 25 osób. 



6 

Mikołajki dla pana Arkadiusza 

W tym roku nasza akcja charytatywna miała zupełnie inny przebieg. 
Ze względu na pandemię i ograniczenia z nią związane, nie mogliśmy 
się spotkać na corocznych kiermaszach, koncertach i wspólnych 
działaniach. Aktywności odbywały się w rodzinach, a jedną z nich 
był  spacer ze zliczanymi kilometrami. Za każdy kilometr można by-
ło wpłacić umówioną kwotę, w ten sposób wspierając konto potrze-
bującego. 7 grudnia uczniowie mogli wykazać się swoimi talentami 
cukierniczymi, kulinarnymi, manualnymi, gdyż ich zadaniem było w 
tym dniu stworzenie ozdób, ciasteczek, pierniczków itp. wytworów 
kojarzących się ze świętami Bożego Narodzenia i z mikołajkami. 11 
grudnia odbyła się on-line aukcja cennych przedmiotów. Całą akcję 
współorganizowała Rada Rodziców, a jej przewodniczący Marcin 
Wlazło napisał list, który zamieszczamy poniżej: 

Szanowni Państwo,  
 Zakończyliśmy tegoroczną akcję mikołajkową. Chcemy w tym miejscu podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się w naszą zabawę i pomoc dla Pana Arkadiusza. Dziękujemy za Wasz 
udział oraz aktywne zachęcanie uczniów do udziału w Mikołajkach i pomoc w obróbce przesła-
nych zdjęć rodzinnych spacerów, przygotowywanych wypieków, łańcuchów i wszystkich świątecznych 
aktywności. Wiemy, że wszystko to robiliście pomimo ogromu pracy związanej z nauczaniem zdal-
nym naszych dzieci.  
 Bardzo dziękujemy wszystkim darczyńcom bez których nasza charytatywna aukcja nie mo-
głaby się odbyć. Bardzo dziękujemy wszystkim biorącym udział w aukcji za ogromną szczodrość i 
zawzięte licytacje :)  
 Pomimo tak trudnego czasu udało nam się zebrać  ponad 24 000 złotych!!! Jeszcze raz 
bardzo Wam za to wszystko dziękujemy.  
  
Kilka statystyk podsumowujących: 

·  przeszliśmy ponad 720 kilometrów (liczone tylko na podstawie przesłanych po-
twierdzeń - dochodziły nas słuchy, że nie każdy włączył aplikację, albo nie wysłał na adres 
mikołajkowy) - idąc z Podkowy Leśnej doszlibyśmy wspólnie do granicy czesko-niemieckiej 
·   w trzygodzinnej aukcji przez cały czas było z nami około 50 rodzin - wylicytowali-
śmy ponad 100 przedmiotów na kwotę ponad 18 tysięcy złotych! 
·   udokumentowaliśmy prawie 275 metrów łańcucha choinkowego  
·   upiekliśmy dziesiątki kilogramów pierniczków, ciastek owsianych i najróżniejszych świą-
tecznych słodkości, 

 
Ale  - co najważniejsze  - byliśmy razem, całymi rodzinami, całą naszą społecznością szkolną, 
poświęciliśmy swój czas, żeby pomóc osobie potrzebującej naszej pomocy – Panu Arkadiuszowi 
Maniukowi.  
  
 Za to wszystko serdecznie Wam dziękujemy! 

Arkadiusz Maniuk był w naszej 

szkole nauczycielem języka an-

gielskiego i wychowawcą. 2 lata 

temu ciężko zachorował.  

W wyniku guza mózgu jest czę-

ściowo sparaliżowany i wymaga 

rehabilitacji. 
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W ramach lekcji j. polskiego dwie klasy: 7a i 5 wzięły 
udział w ogólnopolskim projekcie „Zaproś mnie na swoją 
lekcję”. Starsza z klas gościła p. Monikę Ziółkowską 
(nauczycielkę j. polskiego z Krakowa), która zaprosiła nas 
do teatru w czasach romantyzmu. Natomiast póź-
niej lekcję dla klasy 5 poprowadziła p. Magdalena Baer  
z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Temat 
spotkania brzmiał „Brajl - pismo pod palcami”. Rozma-
wialiśmy też o zachowaniu wobec osób niewidomych. 
Obie lekcje były bardzo ciekawe i inspirujące. 

Ciekawe lekcje, 

ciekawe projekty 
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Klasa 6a stworzyła rysunkowe interpretacje wiersza 

Tadeusza Różewicza „List do ludożerców”. Powstały 

bardzo pomysłowe prace.  
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W październiku  na lekcjach j. polskiego w 6a 

omawialiśmy fraszki Jana Kochanowskiego. 

Jedną z prac domowych było zaprojektowanie 

koszulki lub stroju z fragmentem wybranej 

fraszki. 
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W klasie 6 a powstały—w ramach pracy dodatkowej 
na polski —rysunkowe wersje legendy o Lechu, 
Czechu i Rusie, a także notatki o legendach w ogó-
le.. Oto  niektóre z prac: 

Podczas omawiania „Opowieści wigilijnej” Charlesa 
Dickensa, opisywaliśmy  Duchy Świąt Bożego Naro-
dzenia. Próbowaliśmy je sobie wyobrazić, czytając 
fragmenty z książki. Potem powstały ciekawe rysunki... 
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A tak wyobrażamy sobie Du-

cha  Teraźniejszych Świąt: 
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Przedstawiamy Ducha Przyszłych 

Świąt Bożego Narodzenia: 

Lekcje języka polskiego 

upływają nam nie tylko na 

omawianiu literatury. Zaj-

mujemy się także gramaty-

ką. Podczas lekcji dotyczą-

cej przymiotnika powta-

rzaliśmy stopniowanie 

korzystając z generatora 

memów. Oto  niektóre  

z nich: 
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Nowy numer gazety „Filozofik” 

Właśnie ukazał się  nowy numer międzyszkolnej gazety dzieci pt. „Filozofik”. Obecne wydanie jest po-
święcone Ziemi. Zawiera wybrane przemyślenia młodych filozofów z kilku szkół pracujących na kółku 
„Filozofik” i lekcjach filozofii, a także materiały ze wspólnej redakcji. W redagowaniu tekstów i tworzeniu 
ilustracji brali również udział uczniowie naszej szkoły pod kierunkiem pani Ani Szymaszczyk.  
Autorzy zamieszczonych tekstów otrzymają własne egzemplarze. Zainteresowani, będą mogli obejrzeć je 
w klasach albo pożyczyć od nauczyciela lub z biblioteki szkolnej. (Dwa z tekstów autorstwa naszych 
uczennic przedrukowujemy poniżej).  
W obecnym roku pracujemy nad kolejnym numerem, który będzie traktował o rzeczach niemożliwych.  

Ziemia 

Dla niektórych wody i lądy ogromne, 

Dla innych dawca jedzenia. 

Dla mnie to jest coś więcej. 

Dla mnie to dom i rodzina. 

To miejsca, do których chcemy wracać 

I ludzie, co pomogą w potrzebie, 

Ulice, po których chcemy chadzać, 

Osoby na ziemi i w niebie. 

Jest domem dla ludzi i zwierząt. 

Daje nam wszystko co trzeba 

Sprawia, że nie brak nam wody, 

Że mamy tak wiele chleba. 

Nie oczekuje od nas zapłaty, 

A my korzystamy z jej darów. 

Dbajmy więc o nią i nie pozwólmy 

Na zniszczenie jej pięknych obszarów. 

Hania Żywczok 

Kiedyś to było, nic mnie nie raniło, 

Obfite owoce dawałam i czystą wodę z siebie wydobywałam. 

Lecz dziś, gdy czuję te dymy, kończą mi się rymy. 

Przyjacielu mój drogi, nie bądź taki dla mnie srogi. 

Zaprzestań swojego działania, 

Wtedy się twoje dobro wyłania. 

Narzekasz na śniegu brak, ale smogom mówisz tak. 

Nie potrzebne ci dziesięć par skietów 

I nie musisz jeść tyle kotletów. 

A na koniec, mój przyjacielu, zrób coś dla mnie dobrego. 

Tak, zmniejsz swoje ego, 

Drzewa posadzaj, do szkoły się przechadzaj, 

Recyklingu nie olewaj, a kwiatki podlewaj. 

Zosia Wróblewska i Ewa Wojcieszak 
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KONKURSY KURATORYJNE 

KONKURS RECYTATORSKI 

W STAWISKU 

Uczniowie naszej szkoły odnieśli duże sukcesy w przedmiotowych konkursach i olimpiadach. 
W trzecim, wojewódzkim etapie konkursów kuratoryjnych biorą udział: 
 

1.   Zuzanna Banasiewicz (8a) i Hania Wlazło (7a) – konkurs języka polskiego 

2.   Laura Ryfa (8a), Jeremi Bieniasz (8b) i Igor Sadłocha (8a) – konkurs matematycz-

 ny, konkurs filozoficzny „W drodze ku mądrości” (etap rejonowy) 

3.    Jadzia Dzudzewicz (8a) – język angielski 

 
Przed naszymi uczniami są również kolejne etapy olimpiad przedmiotowych i tematycznych.  
O najwyższe laury walczą: 
 

1.       Zuzia Banasiewicz (8a) - Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla szkół Podstawo-

    wych i Matematyczna Olimpiada Juniorów 

2.       Zosia Ładunkin (8b) – Matematyczna Olimpiada Juniorów 

3.       Laura Ryfa (8a) – Matematyczna Olimpiada Juniorów 

4.       Igor Sadłocha (8a) – Matematyczna Olimpiada Juniorów,  

5.       Jeremi Bieniasz (8b) – Matematyczna Olimpiada Juniorów 

6.       Hania Wlazło (7a) – Olimpiada Historyczna Juniorów, Olimpiada Kultury Klasycznej 

7.       Jadzia Dzudzewicz (8a), Wiktoria Aden (8b), Amelia Short (8a), Jan Różański     

    (8b) – Olimpiada Języka Angielskiego Juniorów 

8.       Tosia Głogowska (6a) – Olimpiada Kultury Klasycznej 

 
Młodsze dzieci brały udział w olimpiadzie mitologicznej online „Olimpus”. Zosia Kacprzyk z klasy 
6b i Jan Rybicki z klasy 5 wywalczyli tytuły laureatów. 

W październiku, na krótko przed zamknięciem 
szkół, wzięliśmy udział w XX jubileuszowej 
edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Stawisku. Uczestnicy prezen-
towali tym razem teksty literatury światowej 
przetłumaczone na język polski. Wszyscy ucz-
niowie naszej szkoły zostali nagrodzeni.  
Laura Ryfa z kl. 8a i Szymon Joński-
Jastrzębowski z kl. 7a zdobyli ex aequo 
trzecie miejsce w swojej kategorii wiekowej. 
Julia Blejwas z kl. 5 otrzymała nagrodę 
Burmistrza Podkowy Leśnej, a Michał 
Harczuk i Janek Małkuszewski  (również  
z kl. 5) - wyróżnienia. Opiekunce grupy pani 
Justynie Gluszko i uczniom gratulujemy!  

Szkolna reprezentacja przed Muzeum w Stawisku 
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Wyniki Konkursu Fizycznego  

Lwiątko 2020 
Konkurs odbył się w poniedziałek, 28 września. W naszej szkole brało  
w nim udział 6 uczniów. Ponieważ wrześniowa edycja konkursu powinna się 
odbyć w marcu, uczestnicy pisali test wg klas z poprzedniego roku szkolnego. 
Stąd obok trójki uczniów z klasy 8, udział  wzięli  także trzej absolwenci z kl. 1 
LO. Konkurs Lwiątko wzorowany jest na popularnym matematycznym Kan-
gurze. Podobnie jak tam, w każdym z 30 zadań należy wybrać jedną z pięciu 
podsuniętych odpowiedzi. Jest na to 75 minut i maksymalnie można zdobyć 
150 p. Na poziomie szkoły podstawowej jest jedna kategoria dla uczniów  
z klas 7 i 8. 
Najwyższy wynik w Szkole św. Teresy uzyskał Igor Sadłocha z kl. 8A 
otrzymując 91 p. i dodatkowo tytuł taon, przysługujący uczniom, który zmie-
ścili się w przedziale 75 - 100 p. 
Oto najlepsze wyniki konkursu fizycznego Lwiątko w kategorii kl. 7-8 
(aktualnie 8-1 LO): 

1. Igor Sadłocha (kl. 8A)          91,00 tytuł taon 

2. Franciszek Wolski (kl. 1 LO)   80,00 tytuł taon 
3.   Jan Różański (kl. 8B)               76,25 tytuł taon 
 

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej konkursu  lwiatko.org 

Rodzinny quiz o św. Teresie od Dzieciątka Jezus 

październik 2020  

W związku ze wspomnieniem - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, przypadającym 1 października, przygo-
towaliśmy kilkuczęściowy rodzinny quiz wiedzy o naszej Patronce.  
 Oto tabela ze statystyką quizu. 

  

Część quizu 

1. 2. 3. 

1. Liczba uczestników 125 70 62 

2. Średnia wyników 17,6 na 21 13,4 na 16 14,9 na 16 

3. 
Liczb osób/rodzin z maksymalnymi wynika-
mi 

19 (15%) 24 (34%) 33 (53%) 

4. 
Liczba osób/rodzin z wynikiem o 1 punkt 
mniejszym niż maksymalny wynik 

18 (14%) 7 (10%) 17 (27%) 

5. Klasy z największą liczbą uczestników 

1a – 14 

2a – 12 

5 – 12 

5 – 11 

4b – 8 

1a – 7 

3a – 7 

4a – 8 

1a – 7 

2a – 6 

3a – 6 

Po trzech częściach quizu 12 uczniów z 9 rodzin uzyskało maksymalny wynik, zdobywając 53 
punkty (21+16+16). wszyscy  wymienieni laureaci zostali nagrodzeni zestawem 150 audy-
cji z cyklu Biblia Audio Kids na pendrivie. 31 osób, które choć z jednej części miały maksy-
malny wynik otrzymało dwie płyty CD z częścią słuchowisk biblijnych z cyklu Biblia Audio 
Kids. Bardzo nas cieszy zaangażowanie tak wielu rodzin w poznawanie życia św. Teresy.  
Gratulujemy. 
 

https://lwiatko.org/
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Oto  laureaci naszego konkursu, którzy „wzięli wszystko”: 

 Bernard Cieślikowski z kl. 1a 

 Zuzia i Jakub Antolak z kl. 2a i 8b 

 Aleksander i Kamila Sado z kl. 3a i 8b 

 Oliwia i Natalia Dwornik z kl. 4b i 7a 

 Karol Góral z kl. 4 b 

 Tomasz Jęda z kl. 4 b 

 Damian Ślepko z kl. 6b 

 Klara Powierża z kl. 7a 

 Jan Różański z kl. 8b 

31 stycznia odbył się 29 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W wydarzeniu brały 

udział sztaby podkowiańskich szkół, przedszkola oraz Ckio. Pośród wolontariuszy znaleźli 

się uczniowie klas ósmych naszej szkoły, którzy dzielnie wypełniali swoje zadania! 

W sumie podczas kwest i aukcji wolontariusze podkowiańskich szkół, dzięki hojności Pod-

kowian, zebrali: 39 983,30 zł i 63 euro.  

Finał WOŚP w Podkowie

Święta Teresa—nasza patronka 

Baner zaczerpnięty ze stro-

ny internetowej Urzędu 

Miasta Podkowa Leśna 
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Zerówka! 
Nasz pierwszy rok w szkole! 
Na początek dobra zabawa i poznawanie nowych kolegów. Mało mamy dziewczynek, ale za to 
są miłe piękne i mądre:).  
Poznajemy środowisko i zwyczaje szkolne, zasady zachowania, a także pierwsze litery.  
Podczas zajęć ciężko pracujemy, ale to sama przyjemność! 
Kiedy wszyscy uczniowie zostali objęci nauką zdalną, my dzielnie uczęszczaliśmy do szkoły.  
To był świetny czas - cała szkoła dla zerówki! Ale czasami brakowało nam starszych kolegów. 
Na święta przygotowaliśmy miłą niespodziankę - Przedstawienie Świąteczne - nasz debiut na 
scenie. 
Pierwszy semestr szybko upłynął nam na zabawach, pracy i nauce. 

Świętujemy i pracujemy! 
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Kochamy zabawę — nie tylko na śniegu... 
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Pracujemy w grupach... 

...i każdy samodzielnie 
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Nasze jasełka! Można je obejrzeć na szkolnej stronie internetowej pod linkiem 

 https://youtu.be/g9KLehn1qQo  

https://youtu.be/g9KLehn1qQo
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Rozpoczęcie roku szkolnego 
We wtorek, 1. września br. rozpoczęliśmy no-
wy rok szkolny. Było to niezwykłe rozpoczę-
cie, nie tylko z uwagi na pandemię i związany 
z nią reżim sanitarny, ale przede wszystkim 
dlatego, że 17 uczniów rozpoczęło naukę w 
naszej Szkole Podstawowej w klasie 1a. 
Część dzieci uczęszczało już wcześniej do kla-
sy 0, kilkoro z nich przestąpiło próg naszej 
Szkoły po raz pierwszy. Tymi uczniami są: 
Martynka Lemańska, Olga Pokropek, Krzyś 
Kowalik i Władek Żukowski. Po krótkim spo-
tkaniu z wychowawczynią, udaliśmy się do 
kościoła na Mszę Świętą, a już następnego 
dnia wystartowaliśmy z nauką.  

Przygotowanie do pasowania 
20. września, po niedzielnej mszy świętej, uczniowie 
klasy 1a wraz z rodzicami przybyli do naszej Szkoły 
na spotkanie przygotowujące do pasowania na 
ucznia. Pani Dyrektor opowiedziała nam bardzo 
ciekawą przypowieść o ołówku. Poznaliśmy historię 
życia świętej Tereski oraz zobaczyliśmy zdjęcia na-
szej Patronki i zaśpiewaliśmy piosenkę o Niej. Na-
stępnie zjedliśmy mały poczęstunek, dostaliśmy pa-
miątkowe kubki i ołówki i z uśmiechami na ustach 
wróciliśmy do swoich domów. 

Pasowanie na uczniów i na czytel-
ników 
W połowie października, w Dzień 
Edukacji Narodowej, dzieci z klas 1a 
i 1b zostali pasowani na uczniów 
Szkoły św. Teresy od Dzieciątka Je-
zus. Uroczystość rozpoczęła się od 
krótkiego przedstawienia w wykona-
niu obydwu klas pierwszych. Występ 
spotkał się z gromkimi brawami  
i uznaniem rodziców. Po części arty-
stycznej uczniowie złożyli ślubowa-
nie i oficjalnie zostali włączeni do 
grona szkolnego. Ukoronowaniem 
aktu pasowania było wręczenie dy-
plomów i legitymacji szkolnych.  
W kolejnym tygodniu pierwszoklasi-

ści dołączyli do grona czytelników. 

Pani Iwona Krawczyk opowiedziała 

jak funkcjonuje nasza biblioteka, co 

to znaczy że powinniśmy szanować 

książki, gdzie można znaleźć kon-

kretne publikacje. Spotkanie biblio-

teczne zakończyło się pasowaniem, 

na pamiątkę którego uczniowie do-

stali ręcznie robione zakładki do ksią-

żek.   

Pasowanie na ucznia… i na czytelnika! 
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Przyroda wokół nas 
Korzystając z pięknej jesiennej pogody wybraliśmy 
się w towarzystwie koleżanek i kolegów z 1b na spa-
cer do parku. Szukaliśmy odpowiedzi na takie pyta-
nia jak: Jakiego koloru jest natura? Jakie kształty naj-
częściej spotykamy w lesie? Które skarby są najcen-
niejsze? Do szkoły wróciliśmy z pełnymi pudełkami 
leśnych zdobyczy. 
W klasie również nie próżnowaliśmy. Zrobiliśmy 
mały ogródek, w którym obserwowaliśmy dojrzewa-
nie roślin. Zauważyliśmy, że ziarna lepiej kiełkują na 
ziemi, niż na piasku, a fasola szybciej rosła w naszej 
“szklarni” niż na gazie w słoiku. 

Przyrodnicze skarby i ogródek 
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Adwent 
Adwent rozpoczął się tradycyjnie od 
Rorat. Również tym roku, pomimo że 
większość z nas uczestniczyła w nich 
on-line, udało się zachować atmosferę 
skupienia i modlitwy.  
Uczniowie naszej klasy brali również 
udział w mikołajkowych aktywnościach 
- chodzili na rodzinne spacery, robili 
łańcuch na choinkę, piekli pierniczki  
i robili kartki świąteczne.  

Nasze mikołajkowe słodkości!!! 
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1 września rozpoczęliśmy długo wyczekiwany przez nas rok szkolny. Dla niektórych 
były to pierwsze chwile w naszej szkole, inni byli już w zerówce. Bardzo szybko udało nam się 
jednak stworzyć zgraną i wesołą drużynę. Wrzesień i październik był czasem integracji, wspól-
nych zabaw, poznawania pierwszych liter i rozpoczęcia nauki czytania.  

Dzięki spotkaniu z Panią Dyrektor i Siostrą Adrianą lepiej poznaliśmy historię św. Te-
reski - naszej patronki. Zostaliśmy włączeni w poczet uczniów podczas pasowania na pierw-
szoklasistów, pasowani na czytelników w naszej szkolnej bibliotece. Spacery, wspólne gry i za-
bawy rozwiązywanie zagadek, a nawet filozofowanie sprawiły, że w szkole poczuliśmy się bar-
dzo dobrze. 

Kolejne miesiące przyniosły pracę zdalną i lekcje on-line. Z żalem pakowaliśmy wszyst-
kie książki i zeszyty, by naszą ukochaną salę zamienić na biurko i komputer. Choć obawy były 
spore, szybko okazało się, że podczas lekcji komputerowych też sobie radzimy. Czytamy, pi-
szemy, coraz lepiej liczymy, rozwiązujemy zadania z treścią, a nawet ważyliśmy i mierzyliśmy 
on-line. Nasze życie szkolne przeniosło się do komputera - uczestniczyliśmy w roratach, śnia-
daniu adwentowym, mikołajkach i spotkaniu wigilijnym.  
 Z radością po feriach wróciliśmy do szkoły  i liczymy, że tak już zostanie!  

Uczymy się przez zabawę... 
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Czyje to ślady? 

Uczymy się pisać: na tabliczkach, na kaszy,  

na piasku... 
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Ciekawe, czy już wszystko jest dobrze zmie-

rzone... 

A tymczasem w bibliotece... 

… wszystko gotowe na przyjęcie Pierwszaków! 
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Klasa 2 A 
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Miniony semestr był dla klasy 2a bardzo twórczy. Często malo-
waliśmy, lepiliśmy, rysowaliśmy, łączyliśmy różne techniki, by 
stworzyć coś naszego i niepowtarzalnego. Powstało mnóstwo 
pięknych prac, które potem zdobiły klasę. Poza pilną pracą na 
zajęciach staraliśmy się korzystać z pięknej jesiennej pogody  
i wychodziliśmy na spacery, by poznać lepiej otaczającą nas przy-
rodę. Świętowaliśmy wspólnie Międzynarodowy Dzień Języków 
Obcych oraz Dzień Kropki (święto kreatywności), święto naszej 
patronki - św. Teresy. Gdy przyszedł czas nauki online również 
nie zabrakło nam pomysłowości.  Na nasze zajęcia zapraszaliśmy 
ciekawych gości (spotkanie z meteorologiem, pilotem, informa-
tykiem).  
Cieszymy się, że możemy być razem, czy to w szkole, czy też 
online. 
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1 semestr 2020/2021 
Ten rok szkolny rozpoczęliśmy ciesząc się, że znowu możemy być wszyscy razem. Dużo czasu spędzali-
śmy na świeżym powietrzu: bawiąc się, poznając nowych uczniów naszej klasy: Igę i Janka oraz oczywi-
ście ucząc się wielu ciekawych rzeczy. 
 Podczas lekcji w plenerze obserwowaliśmy zmieniającą się przyrodę, odbyliśmy kilka treningów 
uważności, a matematyka i ortografia w Parku Miejskim to nasze ulubione lekcje. Spacerując zapoznali-
śmy się również z wystawą fotografii „Moja Podkowa” i stworzyliśmy opisy miejsc w okolicy, które są 
najbliższe naszym sercom.  Podczas Dnia Pustej Klasy, w piątek 25 września, nie mogło nas zabraknąć 
na świeżym powietrzu. Wszystkie lekcje odbywały się w parku, a pani Emila Jedlińska uczyła nas, jak ko-
rzystać z kompasów i określać kierunki świata, oczywiście po angielsku. 
 Lekcje w szkole spędzaliśmy m. in. na wielu grach matematycznych, które mają nam pomóc w nau-
ce tabliczki mnożenia. Trzymajcie za nas kciuki! Zaczęliśmy też uczyć się w praktyce trudnej sztuki pre-
zentacji i opowiadania o efektach swojej pracy na forum klasy. 
 Na koniec października, razem z klasą 2a, udaliśmy się do Lasu Młochowskiego uprzątnąć groby 
żołnierzy Armii Krajowej. Była to okazja do porozmawiania o patriotyzmie, ale też o dniu Wszystkich 
Świętych i o tym, jak my możemy dążyć do świętości. 
 Ostatnie dni października to również dużo jesiennych szaleństw wśród liści i wnikliwe przyglądanie 
się temu, co dzieje się w przyrodzie. 
 Podczas nauki zdalnej staramy się nie tracić dobrych humorów. Pracując w grupach udało się nam 
napisać dwie bajki: „Król Jan Chrobry Dobry” i „Niezwykły sen królowej Marceliny”- obie z szaloną fa-
bułą, ale i pouczającym morałem. Mieliśmy też przyjemność gościć na swojej lekcji online pilota komuni-
kacyjnego i akrobatycznego, 10-krotnego Mistrza Polski w akrobacjach lotniczych, pana Roberta Kowali-
ka, który opowiedział nam nie tylko o swojej pracy, ale też o tym, dlaczego warto się uczyć i mieć marze-
nia. Innym ciekawym spotkaniem była lekcja na żywo z panią Sabiną Piłat prowadzącą kanał na YouTu-
be — „Nauka w plecaku”. Wybraliśmy się razem z nią na lekcję o tym, jak spotkała świętego Mikołaja, 
dowiadując się równocześnie wielu ciekawych informacji o Finlandii i… o tworzeniu notatek rysunko-
wych. 
 Podczas szkolnych Mikołajek dla Pana Arkadiusza nie próżnowaliśmy. Stworzyliśmy piękne prace: 
wspólnie i indywidualnie, przespacerowaliśmy wiele mikołajkowych kilometrów, i stworzyliśmy aż 111 m 
i 96 cm mikołajkowego łańcucha! 
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Angielski z kompasem Cyfry rzymskie... 

W Lesie Młochowskim uprzątnęliśmy 

groby żołnierzy AK 
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Gry matematyczne... 

...i lekcje w plenerze... 
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Mikołajkowe dzieła: łańcuch i ozdoby! 
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Chociaż to dopiero dwa tygodnie nauki stacjonarnej, sporo się wydarzyło.  
Po pierwsze - mamy nową koleżankę, Hanię. Witamy Cię Haniu serdecznie:))  

Po drugie - postanowiliśmy sprawdzić się jako baśniopisarze. Pierwsze próby napisa-
nia baśni, zdaniem pani Kasi, bardzo dobrze rokują. Wspólny tytuł "Jabłko  
i ziemniak" okazał się... Sami spróbujcie. Pomysłów było mnóstwo. Koniec końcem 
wygrała księżniczka Jabłko i zamieniony w ziemniaka książę. Były też smoki, potwo-
ry, czarownice i inne magiczne stworzenia. Czary zadomowiły się w naszej sali.  
Teraz przed nami prawdziwe wyzwanie: każdy z nas musi sam wymyślić i napisać 
baśń. Trzymajcie kciuki:) 

Daniel podczas przygotowania masy solnej i tworzenia 

najdziwniejszego krzesła świata 

Nasze lektury, czyli kleksografia 

Tabliczka mnożenia na czworakach  
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Dziewczynki też uwielbiają masę solną! 

Krajobrazy Polski w malarstwie... 

Nasze wakacje w obrazach, prace 

plastyczne pt. „Dotyk wakacji”. 
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Dziś też można postępować po 

rycersku, czyli herby 3b... 

Dzień transportu, czyli malowa-

nie na jezdni przed szkołą ekolo-

gicznych środków transportu. 
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Zbieraliśmy lalki dla przedszkola i szpitala pro-

wadzonego przez siostry Służki (z Podkowy) w 

Rwandzie. Siostry były u nas w szkole i opowia-

dały m.in. o zabawkach, jakimi bawią się dzieci  

w Afryce. To było bardzo ciekawe spotkanie! 

Włączyliśmy się w szkolną akcję pomagania—

mikołajki dla pana Arkadiusza. Piekliśmy piernicz-

ki, robiliśmy łańcuchy, powstały nawet wiersze  

i opowiadania! 
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Opowiadanie dla Pana Arkadiusza 
 Za lasami, za górami, za morzami mieszkał chłopiec o imieniu Daniel. Robił łańcuchy, by zarabiać 
pieniądze na swą rodzinę. 
 Pewnego dnia poszedł na targ, by sprzedać kilka łańcuchów. Nagle przyszedł do niego rycerz, który 
chciał kupić łańcuchy dla swojej córki. Ponieważ jego córka chodziła na spacer i nie chciał, żeby się zgubi-
ła. Rycerz zapłacił za łańcuch dużą sumę pieniędzy, a chłopiec dla swojej rodziny na Boże Narodzenie 
kupił prezenty.  
 To były super święta, pełne prezentów dla wszystkich członków rodziny Daniela. 

Daniel Wawer 

Opowiadanie dla Pana Arkadiusza 
Powoli zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, ale jeszcze przed nami Mikołajki. Pogoda kiepska, ale ser-
ca gorące. Nie możemy pójść do szkoły, ale zrobimy wszystko, żeby pomóc Panu Arkadiuszowi, bo 
wspólne pomaganie, to fajna rzecz. Sprawia radość!  
Zrobiliśmy długi łańcuch, który miał oznaczać, że jesteśmy razem. Razem ze sobą i razem z Panem Ar-
kadiuszem. Ta ozdoba zainspirowała nas, by napisać baśń… 
Oto ona:  
Jest zimno, bardzo zimno…. Wszędzie, gdzie okiem sięgnąć, śnieg. Nie widać nic, wszystko przykrywa 
biały, wszechobecny puch. Stoimy całą klasą na środku łąki. Sami. Kompletnie sami. Boimy się. Nie wie-
my, co robić. Czasami wydaje nam się, jakby nas ktoś lub coś obserwowało. Jakby skrywało się za pobli-
skimi drzewami i bacznie nam się przyglądało. Zosia nawet widziała cień jakiegoś zwierzęcia wyglądający 
zza pnia sosenki. Ale przecież nam się to wszystko wydaje. To omamy ze zmęczenia i przemarznięcia. 
Idziemy. Przecież nie możemy tak stać. Idziemy przed siebie.  
Nagle, zza zakrętu wyłania się kręta droga pięknie oświetlona różnokolorowymi światełkami choinkowy-
mi. Sznur światełek ciągnie się hen, hen daleko. Jesteśmy bardzo zdziwieni i zastanawiamy się, kto roz-
świetlił tę drogę. Z jednej strony boimy się, czy to nie aby jakieś czary, a z drugiej strony jesteśmy bardzo 
ciekawi, dokąd ona prowadzi. Pomimo obaw ruszamy tą drogą. Idziemy długo, bardzo długo. Jest nam 
zimno, chce nam się jeść i pić, a końca tej drogi nie widać.  
Aż tu nagle naszym oczom ukazuje się ogromne drzewko bożonarodzeniowe przybrane w bombki i łań-
cuchy, rozświetlone tysiącem lampek. Przybliżamy się do choinki, aby ją sobie lepiej obejrzeć. Nagle sły-
szymy jakieś głosy, szmery dochodzące zza drzewka. Ostrożnie patrzymy, kto robi taki hałas. Nie może-
my uwierzyć własnym oczom. Za choinką stoi chatka Św. Mikołaja. Wchodzimy do środka. W domu 
panuje straszny harmider. Elfy uwijają się przy przygotowywaniu prezentów dla dzieci. Na środku salo-
nu, obok kominka, stoi fotel, a na nim siedzi zadowolony Św. Mikołaj. Kiedy nas widzi uśmiecha się do 
nas i mówi: „Dzień dobry, kochani. Czekałem na Was. Elfy już dawno zrobiły dla Was kakao i upiekły 
ciasteczka. Siadajcie. Rozgośćcie się.” Jesteśmy bardzo zaskoczeni, że Mikołaj na nas czekał i przygoto-
wał dla nas ciepły poczęstunek.  
„No ale, no ale skąd Pan……to znaczy skąd Św. Mikołaju wiedziałeś, że my przyjdziemy? Jakieś czary, 
czy co?”. Mikołaj zachichotał i z czułością pogłaskał śliczną sarenkę, która ogrzewała się w ogniu ko-
minka.  
–„To wszystko jej zasługa.” - powiedział Mikołaj – „To ona mi o Was opowiedziała. To ona Wam roz-
świetliła drogę i Was do mnie przywiodła. Chodź, maleńka. Przywitaj się z naszymi gośćmi”.  
Teraz wszystko stało się jasne. To sarenka nas obserwowała zza drzewa na łące. Nam się nic nie wyda-
wało. To nie były omamy. Ale historia!  
Skoro jesteśmy w chatce Św. Mikołaja, to teraz czeka nas najważniejszy punkt programu: PREZENTY! I 
właśnie w tym momencie, kiedy elf zbliżał się do mnie z ogromnym, zawiniętym w czerwony papier po-
darunkowy prezentem, kiedy już wyciągałam ręce, aby chwycić to upragnione różnobarwne pudełeczko, 
właśnie w tym momencie usłyszałam: „Ewka wstawaj! Za 10 minut zajęcia z Panią Anią!” – mówił głos 
mojej mamy.  
No i wstałam. Otworzyłam oczy. I co zobaczyłam? Biurko, a na nim otwarte ćwiczenia z matematyki na 
stronie z pracą domową. Jednego ćwiczenia nie zrobiłam, zasnęłam… A jak Pani Ania będzie kazała po-
kazać pracę domową do kamerki? To co ja powiem?....Wiem! Powiem, że byłam w chatce Św. Mikołaja. 

Na pewno uwierzy, bo nas wszystkich bardzo lubi.  
Ewa Jarema 
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Zaczarowany grudzień  
Przyszedł grudzień, czas zimowy, 
Ale też i choinkowy. 
Sklepy ładnie przystrojone, 
A wystawy rozświetlone. 
W każdym różne mikołaje  
Siedzą, stoją i zerkają, 
na dzieciaki spoglądają. 
W grudniu przecież Mikołaja, 
Oczekują go od maja.  
Ale dzieci jak to dzieci. 
Jedne wierzą, inne nie, 
Czy Mikołaj zjawi się.  
Jednak wszyscy bez wyjątku 
Oczekują tego świątku, 
Bowiem w tym magicznym czasie 
Spełnią się marzenia nasze.  
Każdy czeka na prezenty, 
Które da nam Brodacz Święty. 
Jak nie Święty Mikołajek, 
Prezent czasem mama daje. 
Ważne by był upragniony, 
Wyczekany, wymarzony. 
 
Jak już miną Mikołajki 
Przyjdą Święta niczym z bajki.  
Jest choinka wystrojona,  
Światełkami ozłocona.  
Pięknie pachnie niczym las, 
Oznajmiając święty czas.  
W czas Bożego Narodzenia 
Wszyscy wszystkim ślą życzenia 
Zdrowia, szczęścia, pomyślności 
I przyjaźni i radości.  
Zaś w Kościele ksiądz tłumaczy,  
Co ten czas świąteczny znaczy.  
Jak Jezusek się narodził,  
Z grzechów wszystkich oswobodził.  
Dzień ten stale pamiętamy,  
W dniu Wigilii się zbieramy,  
Aby przy świątecznym stole,  
Wspólnie i w rodzinnym kole,  
Biesiadować, kolędować i 
Świętami się radować. 

 
A jak przyjdzie Nowy Rok,  
Pandemię pokonamy,  
Maseczki wyrzucamy  
I z wielką ochotą do szkoły wracamy.  

Ewa Jarema 

Opowiadanie dla pana Arkadiusza 
 
Powoli zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, 
ale jeszcze przed nami Mikołajki. 
Pogoda kiepska, ale serca gorące. 
Nie możemy pójść do szkoły, ale zrobimy wszystko, żeby 
pomóc Panu Arkadiuszowi,  
bo wspólne pomaganie, to fajna rzecz. Sprawia radość! 
Zrobiliśmy długi łańcuch, który miał oznaczać, że jeste-
śmy razem. Razem ze sobą i razem z Panem Arkadiuszem. 
Ta ozdoba zainspirowała nas, by napisać baśń… 
 
Dawno temu tuż przed świętami wydarzyło się coś nie-
zwykłego. Przyszedł Mikołaj do naszego domu, poczęsto-
wał się ciastem i sokiem. Ja się obudziłam i widziałam na 
niebie Jezusa, pobiegłam szybko do rodziców i powiedzia-
łam im co zobaczyłam na niebie. Rodzice mi nie uwierzyli, 
ale potem dziadek powiedział do rodziców, że to prawda, 
że zobaczyłam na niebie Jezusa. Tego dnia wszystko się 
zmieniło tata i mama mi uwierzyli. A Mikołaj stał przez 
cały czas w domu a następnego dnia pod choinką leża-
ły prezenty. I wszystko skończyło się dobrze,  żyliśmy 
długo i szczęśliwie.  

Helena Korach   

Świąteczna baśń 

Za wysokimi górami, za gęstymi lasami, pod kopcem liści 
mieszkał jeż. Nasz jeż miał na imię MIKOŁAJ. Był on bar-
dzo uczynnym i dobrym jeżem. I miał on coś po Św. Miko-
łaju. Jak może wiecie Św. Mikołaj był bardzo uczynny. Lu-
bił pomagać lecz robił to w dyskretny sposób, tak jak nasz 
bohater. Pewnego dnia spotkał bardzo głodnego ptaszka.  
Jeżyk bez chwili zamyślenia popędził do domu. Pewno 
chcecie wiedzieć dlaczego jeżyk poleciał do domu. Otóż to, 
jeżyk zatrzymał się przed lodówką i wyjął z niej jabłko. Na-
stępnie znów wrócił do ptaszka i podał mu jabłko, a on 
sam schował się za krzakiem. Ptaszek nie wiedząc komu 
podziękować napisał kartkę i położył ją na ziemię, nie za-
stanawiając się odleciał w dal. Jeżyk wyszedł wtedy z ukry-
cia i poszedł do domu z kartką ptaszka. Dwa dni później 
przeziębił się nie na żarty i nie mógł się zająć domem.  
I wtedy zobaczył za oknem tego samego ptaszka któremu 
pomógł. Otworzył drzwi i nagle za rogu wyłonił się pta-
szek, który zapytał czy mógłby w czymś pomóc. Szczęśliwy 
jeżyk przyjął pomoc i mógł się kurować w łóżku.         

MORAŁ JEST TAKI: DOBRO WRACA !!! 

Lena Leszkiewicz 
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Od tego roku w klasach 1-3 wpro-

wadzony został nowy przedmiot, 

na którym dzieci filozofują. 

Oto  naprędce zapisane próbki 

samodzielnego myślenia pierwsza-

ków i plansza stworzona przez 

dzieci z klas 3 i 4, które uczęszcza-

ją na kółko filozoficzne. 

Poza tym dzieje się u nas bardzo 

dużo. Odwiedzamy groby osób 

związanych ze szkołą, a na lekcji  

w bibliotece poznajemy słowniki.  

Po rozpoczęciu nauki zdalnej roz-

poczynamy adwent i uczestniczy-

my w roratach on-line. 
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Niedawno powstała w na-

szej szkole nowa sala do 

zajęć integracji sensorycz-

nej SI (wcześniej zajęcia 

takie odbywały się w małej 

sali gimnastycznej). Urzą-

dzenia i przybory testowali 

uczniowie nie tylko z klasy 

trzeciej! 
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 Nowy rok szkolny okazał się być pełnym nowości. Nowe przedmioty, nowi 

nauczyciele, nowa wychowawczyni, nowa sala klasowa oraz troje nowych uczniów: 

Zosia, Ula i Mikołaj. Najpierw uczyliśmy się w szkole, a później zdalnie.    

 Kiedy jeszcze chodziliśmy do szkoły, zadbaliśmy o wystrój sali. Udekorowali-

śmy ją kolorowymi gwiazdami. Przygotowaliśmy również galerię prac plastycznych 

uczniów. We wrześniu przystąpiliśmy do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. Na 

zajęciach z wychowawczynią zbieramy makarony za zaangażowanie na lekcjach. 

Obecnie mamy już połowę słoika - teraz tylko musimy wymyślić, jaką nagrodę za to 

wybrać: wspólne oglądanie filmu po angielsku, gry i zabawy, zajęcia sportowe, spacer 

na godzinie wychowawczej, a może piknik lub wspólne czytanie wybranej książki?  

 Niedawno zaangażowaliśmy się w coroczne Mikołajki szkolne. W tym roku 

pomagaliśmy Panu Arkadiuszowi Maniukowi. Na zdjęciach można zobaczyć rezulta-

ty naszych aktywności. Piekliśmy pierniczki, robiliśmy kartki i ozdoby świąteczne. 

Powstał nawet wiersz. Długość klasowego łańcucha na choinkę to ok 35 m.  

 Coraz lepiej radzimy sobie z nauką online i w trybie zdalnym. Tęsknimy jednak 

za szkołą i liczymy na szybki powrót.  

Ozdabiamy 

naszą klasę! 
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Prace mikołajkowe powstawały  

w zaciszu naszych domów... 
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Nasze kartki  świąteczne - kreatywności nie 

było końca... 

Łukasz i jego wypieki... 

Łańcuchy i inne choinkowe  

cudeńka... 
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Nasza klasa 4b 
 Pierwszy semestr za nami! Jacy jesteśmy w klasie czwartej? 
 Na ostatniej godzinie wychowawczej okazało się, że jesteśmy klasą właścicieli kotów, psów i króli-
ków. To nasi przyjaciele w czasach zarazy. 
 Jesteśmy też mili, zgrani, pracowici i chętnie włączamy się w akcje szkolne, czego dowodem były 
nasze aktywności mikołajkowe on-line. Wyprodukowaliśmy pyszne ciasteczka, pierniczki, okazałe ozdoby 
na Boże Narodzenie i przeszliśmy wiele kilometrów, by wesprzeć pana Arka w rekonwalescencji. 
 Lubimy sobie porozmawiać w czasie przerw między lekcjami online, często zostajemy po lekcjach 
przed ekranami, by wspólnie pograć w gry, czy zwyczajnie pobyć z koleżankami i kolegami z klasy. Bo inni 
uczniowie, nasi przyjaciele, są dla nas ważni. I naprawdę brakuje nam kontaktu z nimi. I chociaż zmęczeni 
lekcjami przed komputerem z radością rozmawiamy o ważnych i mniej ważnych rzeczach. 
 Oto kilka zdjęć z naszych mikołajkowych aktywności i nasi pupile. 

 wychowawczyni Anna Walewska 

Żmudny proces tworzenia 

ozdób... 
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Nasze kochane zwierzaki i my! 
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 Warunki życia w pandemii zdominowały nasze zwyczaje i możliwości. Narze-
kamy, z utęsknieniem czekamy na "normalność", ale także staramy się (jakoś) utrzymywać relacje 
społeczne. 
 Ogromnie jestem wdzięczna mojej PIĄTEJ klasie za energię i ciągle niepohamowaną radość 
Życia ! Uwielbiam nasze spotkania, czasami pozalekcyjne. Mam wrażenie, że jestem z nimi bardzo 
blisko, tuż obok w pokoju. Nasze relacje zmieniły się na bardziej osobiste. Choć dzieli nas ekran 
monitora, to jednak jest inaczej niż w szkole, tak bardziej rodzinnie. Czasami widzę ich rodzeń-
stwo, ukochane zwierzaki, czy mamę podającą coś do zjedzenia. Oni czasami słyszą odgłosy z mo-
jego domu, że np. przyjechał kurier i dzwoni dzwonkiem jak na alarm, albo domownicy skrada-
ją się za plecami z nadzieją, że kamera ich nie zauważy. Życie! 
 Cieszę się, że rozmawiamy :) O tym co robią w wolnym czasie, na czym polegają ich ulubio-

ne gry komputerowe lub czym się zajmują w czasie lekcji online, a nie powinni!!!  
 Cieszę się, że mają do mnie zaufanie. Cieszę się, że na każdej lekcji wychowawczej wszyscy 
mają włączone kamery. Zwyczajnie tęsknimy za sobą! 
 Martwi mnie czasami trochę  to, że nie ze wszystkimi mam stały, częsty kontakt, że może 
dzieje się coś, z czym trudno im sobie poradzić, że czegoś nie zauważę. 
 Całe szczęście, że w klasie jest z nami Pani Zosia, która mnie wspiera i będąc na wszystkich 
lekcjach zauważa wszystko, co się dzieje na "tak" i na "nie" i dodatkowo czuwa nad wszystkimi 
sprawami. Dziękuję. 

 wychowawczyni Beata Chomicka 

Klasa piąta bardzo się rozwija i lubi tworzyć. Ciekawe tematy i lektury inspirują ich do tworzenia opowia-
dań, makiet, gier itp. projektów. W trakcie omawiania lektury autorstwa Ferenca Molnara zrobili makiety 
Placu Broni. Wykazali się wielką kreatywnością - używali różnych materiałów. Powstały projekty z wyko-
rzystaniem klocków lego, plasteliny czy materiałów naturalnych (drewna, patyczków, kamieni). Wiele osób 
zdecydowało się na zwizualizowanie placu, tworząc go w grze np. Minecraft.   
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Na początku pracy zdalnej klasa 5 tworzyła foldery 
turystyczne wymyślonych wysp. Projekt miał za-
wierać mapę wyspy z legendą, zaproszenie do od-
wiedzenia tego miejsca, plan  dnia, cennik i spis 
atrakcji. Uczniowie pracowali z dużym zaangażo-
waniem. Projekt powstał podczas lekcji języka pol-
skiego. 

Podczas omawiania lektury pt. „Skrzynia  władcy pio-

runów” pisaliśmy krótkie wiadomości, posługując się 

szyfrem Cezara lub Polibiusza. Potem musieliśmy od-

kodować zaszyfrowane teksty. Nie było łatwo! Zdjęcia 

na następnej stronie... 
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Projekt teatrzyków Kamishibai w wykonaniu klasy 

piątej—ilustrowanie napisanych wcześniej opowia-

dań. 
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… przybyło dziewcząt 

We wrześniu doszły do naszej klasy trzy koleżanki: Tosia, Marlena i Paulina, dzięki czemu klasa uzyskała 

idealny stan osobowy do tańców towarzyskich i poloneza na finał (już czekamy, Pani Mirko!). Cieszyli-

śmy się też „prawie normalną” szkołą, głównie zresztą z przyczyn towarzyskich (widać to na filmie przy-

gotowanym przez Marlenę i pomocników), nie ukrywamy tego. Tak bardzo musieliśmy się wygadać za 

ubiegłą, covidową wiosnę, że znów podpadliśmy nauczycielom! Każdy kij ma dwa końce. I właśnie wte-

dy doszło do… 

… planowanego zamachu stanu! 

Na dwa tygodnie „przejęliśmy władzę”, a konkretnie – w porozumieniu z wychowawczynią i nauczyciela-

mi – obserwowaliśmy lekcje, notując czynniki przeszkadzające nam w pracy i koncentracji. Wnioski były 

tak obiecujące, że aż poszliśmy na lody. Potem wymyśliliśmy plan naprawczy… i nastało zawieszenie za-

jęć stacjonarnych! Mamy nadzieję, że kiedyś wrócimy na Modrzewiową i wszystkich zadziwimy, a na razie 

– w reżimie lekcji online – jesteśmy idealni i bardzo „wyciszeni”. Najbardziej tęsknimy za byciem razem, 

za wygłupami na przerwach, ale staramy się wspierać. Robimy też trochę sympatycznych głupot, na przy-

kład w naszym adwentowym śniadaniu uczestniczyły ulubione czworonogi, bo rozmawialiśmy o tym, jak 

należy czekać na Boga!  W czasie Wigilii klasowej składaliśmy sobie życzenia na tablicach z Jamboardu, 

gadamy czasem na meetach, gramy – kiedy się da, przesyłamy sobie potrzebne linki i wzajemnie budzimy 

się na zajęcia :).  Zapraszamy na film! 

Co piszczy w klasie 6 A? 

Wzięliśmy też udział w akcji mikołajkowej — nie w bu-
dynku szkolnym, ale w swoich domach i z naszymi bli-
skimi. Byliśmy na spacerach, zbierając kilometry dla pa-
na Arkadiusza, piekliśmy pierniczki, robiliśmy ozdoby. 
Wszystko w dobrym celu! 

Pierniczkowe szaleństwo... 

Link do filmu o klasie 6 https://youtu.be/89qekNieOnE  na kanale YT. Nasz kanał to Szkoła św. Teresy 

w Podkowie Leśnej  

https://youtu.be/89qekNieOnE
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Kilometry dla pana Arkadiusza „wyrabiał” też pies! 

Mikołajkowe aktywności 6b 

Klasa 6b bardzo zaangażowała się w szkolne Miko-
łajki dla Pana Arkadiusza. Poniżej prezentujemy 
zdjęcia wykonanych przez nas prac: wypieków, łań-
cuchów, kartek świątecznych... Cieszymy się, że  
naszą aktywnością mogliśmy włączyć się w mikołaj-
kową pomoc. 

Pierniczki Zosi  

Świąteczna kartka Franka  
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Łańcuch Antka  

Stroik Krysi  

Kartka z życzeniami Adriana  

Pierniki Bereniki  

Stroik Kornelii  
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ZWIERZAKI KLASY 7A 
  

Na jednej z godzin wychowawczych rozmawialiśmy o swoich domowych pupilach. Każdy uczeń 
przedstawił swojego zwierzaka/zwierzaki, opowiedział o nim, przedstawił jego historię. Niektóre pupile 
chętnie pozowały do kamery, inne towarzyszyły lecz unikały oka obiektywu. Pojawiły się koty, psy, gryzo-
nie, jak myszki, koszatniczki czy świnki morskie; o swoich koniach opowiadała pani Kasia.

 
Różne zwierzęta w naszych domach to przejaw tego, że człowiek i zwierzęta są w bliskiej relacji ze sobą. 
Na potwierdzenie tego przypominamy również osobę św. Franciszka z Asyżu, który był w szczególnej 
zażyłości ze zwierzętami, jest też między innymi ich patronem. 

  
Nasze zwierzaki to:

 

Klasa 7 A 
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Powrót do szkoły - 1 września  
,,Klasa 7B wraca do szkoły z ogromnym zapałem do nauki, podczas pandemii  koronawirusa, z zacho-
waniem reżimu sanitarnego.” 
Na rozpoczęcie roku szkolnego wszyscy zebrali się kościele na Mszy inauguracyjnej nowy rok szkolny. 
Klasa 7b zaraz po Mszy  spotkała się  z wychowawcą, aby zapoznać się z nowymi  zasadami pracy w 
szkole podczas pandemii. Otrzymaliśmy nowy plan lekcji na rok 2020/2021.   

Trójka klasowa  - 9 września  
Klasa 7b wybrała trójkę  klasową: 
Miłosz Cybulski - gospodarz klasy ( wybrany po 
raz 3 na gospodarza klasy na przełomie 3 lat bez-
względną większością głosów), 
Antoni Magielski - zastępca gospodarza , 
Wojciech Tomczykowski - klasowy skarbnik. 
Gratulujemy “wybrańcom” i życzymy powodze-
nia w sprawowaniu urzędu!  

Wycieczka szkolna - 16 września  
Klasa 7B na lodach, zaliczając tym samym 
swoją pierwszą klasową wycieczkę w roku 
szkolnym 2020/2021. 

Wspomnienie Świętej Teresy - 
1 października  
1 października 2020 w szkole Świętej Teresy od 
Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej obchodzili-
śmy święto szkoły - liturgiczne wspomnienie św. 
Teresy od Dzieciątka Jezus. W tym dniu nasza 
klasa modliła się wspólnie z nauczycielami i roz-
dawała róże.    

Nauczanie zdalne - 26 października  
Klasa 7b w dniu 26 października przeszła 
na nauczanie zdalne, z przyczyny roz-
przestrzeniającej się choroby, koronawi-
rusa.   

Zajęcia z Panią psycholog - 29 października   
Po przejściu na nauczanie zdalne, co dwa tygodnie na godzi-
nie wychowawczej spotykamy  się z Panią Martą Młodoże-
niec. Rozmawialiśmy o przygotowaniu i nastawieniu do pracy 
zdalnej, metodach efektywnego uczenia się. Ostatnio zaczęli-
śmy rozmawiać o życzliwości w codziennym życiu. 

Nasza trójka klasowa—Antoni, Miłosz  

i Wojtek 
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Muzeum Niepodległości  - 12  listopada  
Klasa 7b “jedzie na  wycieczkę on - line” do Muzeum  Od-
zyskania  Niepodległości  z okazji 102. rocznicy odzyskania 
niepodległości. W muzeum klasa poznała wiele bardzo cie-
kawych  wiadomości o walce o polską niezawisłość. 

Wizyta Misjonarki  - 26 listopada  
26 listopada naszą klasę odwiedziła Siostra Misjonarka  
z Boliwii. Siostra Elżbieta  Puchalska - terezjanka opo-
wiadała o życiu w Boliwii oraz o geograficznym położe-
niu tego kraju. Mówiła o religii dominującej w Boliwii  
i wierzeniach tamtejszych ludzi. Siostry Misjonarki w 
Boliwii otworzyły świetlicę dla biedniejszych dzieci. W 
świetlicy wydawane są również posiłki. Wszyscy ucznio-
wie na spotkaniu on-line byli niezwykle zaciekawieni, 
słuchając zadawali pytania, godzina wychowawcza tro-
chę się przedłużyła. 

Śniadanie adwentowe  
Razem z całą szkołą rozpoczęliśmy Roraty łącząc się na 
modlitwie dzięki transmisji Mszy św., było również śnia-
danie adwentowe on-line. Dominik Żuliński jedyny z całej 
klasy uczestniczył we wszystkich roratach.  
S. Adriana Zawierta od klasy 7b, której jest wychowawcą, 

dostała choineczkę i kalendarz adwentowy na początek 

adwentu...  

Mikołajki  - 7 grudnia  
Klasa 7b rozpoczyna Mikołajki 2020, w nietypowej 
formie, ale pomaga. Włącza się w aktywności  dla Pana 
Arkadiusza.  Pieniądze zbieramy na leczenie guza mó-
zgu niedawno wykrytego u Pana Arkadiusza.  
Szanowny Panie Arkadiuszu, życzymy Panu zdrowia!  

Niektórzy uczniowie z klasy 7b wykazali się niewiarygod-

nym kunsztem, a dowodem na to jest łańcuch, który wy-

konał Aleksander Batty - miał on długość  62 metry! 



58 

Inne cuda... 

Stroik Marka Rudnika 

Pierniczki Tadzia Rzepki 

Świąteczno-mikołajkowy wiersz Antka Magielskiego 

Godzina Łaski - 8 grudnia 12.00 - 13.00 
Klasa 7b w dniu 8 grudnia nie miała okazji podjąć 
modlitwy w Godzinie Łaski (sprawdzian), więc 
zaradni uczniowie pomodlili się w swoim zakresie 
w wolnym czasie na przerwie. 

,,Pogromcy Smogu’’ - 14 grudnia 
Miłosz Cybulski, gospodarz klasy 7b, wziął udział 
w programie ,,Pogromcy Smogu’’. 
 

Miłosz Cybulski wyjaśnia:  Program edukacyjny 
"Pogromcy Smogu" ma na celu nagłaśnianie pro-
blemów związanych ze smogiem. W programie 
opowiadamy czym jest smog, (nazwa pochodzi od 
ang. słów smoke+fog), co go generuje  
i gdzie jest go najwięcej, jakich chorób jest przy-
czyną. Mówimy co robić, aby zminimalizować po-
wstawanie smogu. Projekt składa się z dwóch czę-
ści. W pierwszej zapoznajemy widza z tematyką 
smogową, w drugiej przedstawiamy za pomocą 
eksperymentów zjawisko powstawania smogu.  

Wigilia klasowa - 22 grudnia  
Wigilia klasowa w klasie 7b miała miejsce w dniu 
22 grudnia. Najpierw wychowawca klasy, Siostra 
Adriana zapaliła świece, następnie Maxim Bom-
marito wykonał znak krzyża. Potem modlitwę 
odmówił Dominik Żuliński. Antoni Magielski 
przeczytał fragment Ewangelii o narodzeniu Pa-
na Jezusa. Ala zagrała i zaśpiewała kolędę. Omó-
wiliśmy historię Wigilii i jej tradycji, treści te 
przybliżyli nam: Maria De Virion, Hanna Szy-
mańska oraz Marek Rudnik. 
Na koniec nadszedł czas na składania życzeń, 
pierwsze złożyła wychowawczyni s. Adriana, a 
następnie nadszedł czas na życzenia składane 
przez uczniów.  

Artykuły opracowali: Wojciech Tomczykowski i Marek Rudnik. 
Niektóre fotografie pochodzą z internetu na mocy prawa cytatu.  

Klasa 8 A 

Być może niektórzy z Was zdziwią się, dlaczego tak mało o naszej klasie informacji. No cóż, jesteśmy w 8 
klasie i bardzo nam zależy na zdobywaniu wiedzy, bierzemy liczny udział w konkursach i olimpiadach 
przedmiotowych, a także „zaliczamy” wolontariat. Wszystko, żeby jak najlepiej wypaść na egzaminie koń-
czącym szkołę oraz w rekrutacji do liceów. Najważniejszym wydarzeniem pozanaukowym w naszej klasie  
i szkole był udział w akcji mikołajkowej. Na następnej stronie można obejrzeć wytwory naszych rąk pod-
czas aktywności domowych w tegorocznych mikołajkach. Niektórzy z nas nagrali też film o szkole - dla 
przyszłych uczniów. Filmy można obejrzeć na stronie internetowej, klikając w poniższe linki: 
 
Film autorstwa Laury Ryfy i Dominiki Woźnickiej   https://youtu.be/vQWdRtfLfSQ  
Film nakręcony przez Marysię Mazurek, Zuzię Banasiewicz, Amelię Short, Jadzię Dzudzewicz, Miriam 

Bartnik, Julię Bidzińską oraz Alicję Madej    https://youtu.be/lGGOH5vjbfg  

Święta – czas radości i miłości, 
Czas, gdy Jezusa będziemy gościć,  
Stół pełen potraw, pod choinką prezenty, 
Wszyscy się radują, każdy uśmiechnięty. 
 
Żeby świętami każdy mógł się cieszyć, 
Siadam do biurka, wyciągam zeszyt, 
Dla pana Arka piszę wiersz, 
Miłość wkładając w każdy wers. 

Antoni Magielski 

https://youtu.be/vQWdRtfLfSQ
https://youtu.be/lGGOH5vjbfg
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Łańcuch Marysi Mazurek—długość 7,8 m 

A oto dzieła Amelii Short 

Klasa 8 B 

 Już nie pamiętamy, że rozpoczęliśmy ten rok szkolny, wprawdzie w maseczkach, ale w budynku szko-
ły… Radość bezpośrednich kontaktów trwała krótko i po dwóch miesiącach wróciliśmy do nauki on line. 
Nie kochają tego uczniowie, nauczyciele - widząc niską efektywność takiej nauki - jeszcze bardziej. Na do-
datek nie podoba się to również rodzicom. 
 W listopadzie nauka on line szła nam ciężko. Trudno się nam było wdrożyć w rygory tej formy pracy 
i wypracować odpowiednią samodyscyplinę.  
 W dniach 8-10 grudnia pisaliśmy, pierwszy z dwóch, próbny egzamin ósmoklasisty – w szkole. Wy-
niki różne: nieliczni napisali świetnie, inni przeciętnie, niektórzy, niestety, bardzo słabo. Dobrnęliśmy jakoś 
do dłuuugiej przerwy świąteczno-noworoczno-feryjnej. Ferie przyniosły nam nieco odpoczynku, wyszli-
śmy na świat, spotkaliśmy przyjaciół. Ostatnie dwa tygodnie to końcówka semestru, a więc znowu inten-
sywna nauka, sprawdziany, poprawianie ocen. 
 Kilkoro uczniów 8b brało udział w konkursach kuratoryjnych. Sukcesy odnosi Jeremi Bieniasz, któ-
ry  zakwalifikował się do trzeciego, ostatniego etapu konkursu matematycznego. Jeremi oraz Zosia Ładun-
kin doszli także do drugiego etapu Olimpiady Matematycznej i obecnie czekają na wyniki. 
 W tym „gorącym” czasie – ciekawostka – dwuosobowa ekipa, złożona z Zosi Wróblewskiej  
i Wiktora Dąbrówki, nakręciła krótki film o naszej szkole, który był wykorzystany podczas dnia otwartego 
dla kandydatów do naszej szkoły. Jest on do obejrzenia na szkolnej stronie internetowej pod linkiem  
   https://youtu.be/69zp91ogAfo    

https://youtu.be/69zp91ogAfo
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Walne Zebranie Komitetu Budowy Szkoły  

- 9 listopada 2020 

 Komitet Budowy Szkoły św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima w Podkowie Leśnej to 

dotychczasowa nazwa stowarzyszenia, które jako podmiot prawny prowadzi naszą szkołę. Powstał w 

marcu 2002 r. Jako główne zadanie przyjął zdobycie funduszy, zakup gruntu oraz wybudowanie stałej  

siedziby dla dwóch szkół – szkoły podstawowej i gimnazjum. 

  W początkowym okresie przygotowań do budowy bardzo ważną rolę odegrała Pani Izabela Bo-

rosiewicz. W październiku 2003 r. podarowała Komitetowi kwotę 113 tys. dolarów amerykańskich 

(stanowiło to wówczas równowartość ponad 400 tys. złotych). Darowizna ta pozwoliła w znacznej 

części sfinansować zakup działek w 2004 r. i  przyspieszyła realizację głównego celu działalności Ko-

mitetu. 

 W pierwszym etapie, w latach 2009 - 2011 wybudowano salę gimnastyczną z budynkiem dydak-

tycznym dla szkoły podstawowej. Drugi etap rozpoczął się w 2015 roku, kiedy zakupiono sąsiednią 

działkę pod budowę gimnazjum. Sama budowa była zrealizowana w latach 2017 – 2018. Aktualnie 

nasza szkoła to działka o powierzchni ponad  5 500 m2 i budynek o całkowitej powierzchni użytkowej 

3 700 m2 służący po zamknięciu gimnazjum ośmioklasowej szkole podstawowej. W międzyczasie Ko-

mitet stał się nie tylko inwestorem nowego budynku, ale też organem prowadzącym szkoły. W latach 

1989 – 2008 rolę organu prowadzącego pełnił warszawski Klub Inteligencji Katolickiej. Stąd „siłą 

rozpędu” wiele osób do dziś nazywa naszą szkołę - Szkoła KIK.  

 Członkami Komitetu są w większości rodzice byłych bądź aktualnych uczniów. Jest też kilku 

pracowników szkoły. Od kilku lat członkiem wspierającym nasze stowarzyszenie jest Zgromadzenie 

Sióstr Terezjanek i  wspomniany Klub Inteligencji Katolickiej. 

  Co dwa lata Zarząd Komitetu jest zobowiązany przeprowadzić  zebranie sprawozdawczo - wy-

borcze. Zebranie takie odbyło się on-line w poniedziałek, 9 listopada 2020 r. Na spotkaniu Za-

rząd Komitetu  przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe z ostatnich dwóch lat działalno-

ści.  Dokumenty te są dostępne na stronie internetowej szkoły, w zakładce Komitet Budowy. Komisja 

Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała oba sprawozdania i zebrani udzielili Zarządowi absolutorium.  

W dalszej części wybrano nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną. Ze względu na rozpoczęcie nauczania  

w naszej szkole, z pracy w Zarządzie zrezygnował Pan Jan Gołąb,  który funkcję Prezesa Zarządu 

pełnił przez 18 lat.  

 W skład nowego  Zarządu weszli: Stefan Żółtowski – prezes, Justyna Duriasz-Bułhak – 

zastępca prezesa, Jan Łyszkowski – sekretarz, Bożena Górczyńska – skarbnik i Barbara Pe-

plińska. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Małgorzata Pietraszewska, s. Hiacynta Au-

gustynowicz jako delegatka Sióstr Terezjanek, Krzysztof Sawicki jako delegat KIK i Piotr Su-

dra.  

 Ze względu na likwidację gimnazjum podjęto uchwałę o zmianie nazwy komitetu na Komitet 

Budowy Szkoły św. Teresy w Podkowie Leśnej. 
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List w sprawie 1% 

Szanowni Państwo, Rodzice, Nauczyciele i Przyjaciele Szkoły 
Tradycyjnie z początkiem nowego roku kalendarzowego zwracamy się do Państwa z prośbą o przekazanie 1% po-
datku na Komitet Budowy Szkoły. 

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy dotychczas przekazali 1% swojego podatku na cele 
statutowe Komitetu Budowy. W ostatnim roku akcja ta przyniosła dochód 68 002,80 zł, natomiast 
w poprzednim roku 69 421,70 zł. Jest to dla nas znacząca pomoc, szczególnie w ostatnim okresie.  

 

Rok temu informowaliśmy Państwa o planach wykończenia sali multimedialnej. Sytuacja pandemii i związanych  

z tym trudności finansowych części Rodziców sprawiły, że Zarząd Komitetu wspólnie z Dyrekcją Szkoły podjął 

decyzję o przesunięciu terminu wykończenia sali multimedialnej na następne lata. Aktualnie najważniejszym zada-

niem jest utrzymanie ciągłości bieżącej pracy i dbanie o odpowiedni nabór do szkoły. Stąd pojawiła się potrzeba 

przebudowy placu zabaw. Plan przewiduje przeniesienie urządzeń z aktualnego placu zabaw na dziedziniec przed 

skrzydłem klas starszych (od ul. Kościelnej), a na tym miejscu zamontowanie nowych urządzeń dostosowanych dla 

dzieci w wieku 6-8 lat. 

 

Licząc na hojność Szanownych Państwa, zwracamy się z prośbą o przekazywanie 1% podatku z rozliczeń 
tegorocznych PIT-ów na rzecz naszego Komitetu. W zeznaniu podajemy jedynie:  

 

numer organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym –  
 

nr KRS: 0000137287 
 

oraz przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1% podatku. Wzorem lat ubiegłych, w zeznaniach podatko-
wych za 2020 r. została wyodrębniona rubryka, w której podatnik może podać dodatkowe informacje, jeśli chce 
mieć wpływ na dystrybucję środków gromadzonych przez organizację pożytku publicznego - OPP (np. na konkret-
ny cel). Pozostawiając tę rubrykę pustą, przekażą Państwo 1% swojego podatku na ogólne cele statutowe Komitetu. 
Jak wcześniej zaznaczyliśmy, uzyskane w tym roku środki przeznaczymy na przebudowę placu zabaw. Dodatkowo 
podatnik może zdecydować czy do OPP mają zostać przekazane jego dane, np. imię, nazwisko, adres. Istnieje tak-
że możliwość dobrowolnych wpłat - darowizn na konto Komitetu Budowy. 

 

nr konta: 56 1500 1126 1211 2010 3881 0000 

 

Zachęcamy Szanownych Państwa do wpłat i prosimy, by apel ten przekazywać swoim krewnym 
i znajomym, aby krąg osób wspierających Szkołę stale się poszerzał.  

 

 

 

Dziękujemy za dotychczasowe wpłaty 1% 

Zmiana planów 

Zachęcamy do dobrowolnych wpłat oraz wpłat 1% 

Stefan Żółtowski 

 Prezes Komitetu Budowy 

Marzena Prądzyńska 

 Dyrektor Szkoły 
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Iwona Zubka-Krawczyk 

Biblioteka Szkolna 

Szkoły św. Teresy 

Tel.: 22 729-12-81 

E-mail: iwona.krawczyk@szkola2.pl 

 

Biuletyn redaguje: 

www.szkola2.pl 

www.facebook.com/

szkola.sw.teresy/ 

Jesteśmy w sieci 

oraz na facebooku 

 Zmarł tata Martyny Bartosiewicz, absolwentki Szkoły św. Teresy z 2020 r. Pan Krzysztof Bartosie-
wicz odszedł we wtorek, 22 grudnia 2020 r. Miał 54 lata. Msza św. pogrzebowa odbyła się  tydzień później, 
29 grudnia  w kościele p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grodzisku Mazowieckim. Martynie i jej ma-
mie składamy serdeczne wyrazy współczucia. 

 

  W piątek, 25 grudnia zmarła mama Marysi Rawickiej, absolwentki Gimnazjum św. Hieronima z 2018 r. 
Msza św. pogrzebowa za śp. doktor Annę Gąsiorowską - Rawicką – została odprawiona w kościele p.w. św. 
Kazimierza w Pruszkowie w czwartek, 31 grudnia 2020 o g. 11.  Marysi i jej tacie składamy serdeczne wyrazy 
współczucia. 

 

 W czwartek, 24 grudnia 2020 r. zmarł Pan Stanisław Celjowski, przez wiele lat nauczyciel fizyki 
w Gimnazjum św. Hieronima i Szkole św. Teresy. Miał 83 lata. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w 
kościele p.w. św. Kazimierza w Pruszkowie we wtorek, 5 stycznia 2021 r. o g. 13:30. Rodzinie Pana Stanisła-
wa, a przede wszystkim żonie, składamy serdeczne wyrazy współczucia. Poniżej wspomnienie Grzegorz Dą-
browskiego o śp. Stanisławie Cejlowskim. 

 

 W poniedziałek 28 grudnia 2020 r. zmarł o. Włodzimierz Zatorski, mnich opactwa benedyktynów  
w Tyńcu. Przez dwa kolejne lata pod koniec sierpnia w 2013 i 2014 r prowadził dla nauczycieli naszej szkoły 
rekolekcje wyjazdowe w Tyńcu. Pogrzeb odbył się w sobotę, 2 stycznia o 11:30 w kościele opactwa benedykty-
nów w Tyńcu.   

 

 W wieku 92 lat zmarła 25 grudnia w Warszawie Izabela Dzieduszycka, zasłużona działaczka społecz-
na i katolicka, związana z Klubem Inteligencji Katolickiej w Warszawie. W 1983 r. wraz z grupą przyjaciół 
założyła „Przymierze Rodzin”, któremu przewodniczyła przez 33 lata.  Pod jej kierownictwem zostały wybu-
dowane szkoła i uczelnia wyższa „Przymierza Rodzin” na warszawskim Ursynowie, powstały szkoły w Gar-
wolinie, na Bielanach i Mokotowie. W styczniu 2003 roku gościliśmy w naszej szkole Panią Izabelę. Dzieliła 
się wtedy z przedstawicielami naszego Komitetu Budowy Szkoły doświadczeniami przy budowaniu Szkoły 
"Przymierza Rodzin" na Ursynowie.  
 

 Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.  

Niech odpoczywają w pokoju. 

10 stycznia 2021 roku urodził się 
Ignacy Stefański, synek pani 
Teresy, nauczycielki klas 0-3. 

Miał 54 cm, ważył 2980 g. 

Szczęśliwym rodzicom gratuluje-
my, a Maleństwu życzymy zdro-
wia i wszelkiej pomyślności! 
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Wspomnienie o śp. Stanisławie Celjowskim 

wygłoszone podczas Mszy pogrzebowej 

5 stycznia 2021 r. 
  

 Śp. Stanisław Celjowski był nauczycielem fizyki. 
 Rozpoczął pracę w 1960 r. Najpierw przez kilka lat uczył w Liceum  
Kościuszki w Pruszkowie, potem w Studium Nauczycielskim w Grodzisku Ma-
zowieckim przygotowywał przyszłych nauczycieli fizyki. Od roku 1972 związał 
się z Technikum Kolejowym na warszawskich Szczęśliwicach. Pracował tam 
przez  20 lat czyli połowę swojej nauczycielskiej aktywności. Pod koniec lat 80. 
został tam wicedyrektorem jednego z wydziałów, odpowiedzialnym m.in. za 
układanie planu lekcji dla całej szkoły. Poświęcał wtedy jeden miesiąc wakacji, 
by zrobić to na czas. W technikum pracował do przejścia na emeryturę. 
 Potem, już jako emeryt, uczył w szkole społecznej w Pruszkowie,  
w  Podkowiańskim Liceum i w Szkole Podstawowej im. św. Teresy od Dzie-
ciątka Jezus oraz w Gimnazjum im. św. Hieronima w Podkowie Leśnej.  
 Przez całe swoje życie zawodowe – tj. przez ponad 40 lat uczył fizyki. Nie pracował w innym zawo-
dzie. Pozostał wierny powołaniu nauczycielskiemu. 
 Miałem przyjemność pracować z Panem Stanisławem Celjowskim w Technikum Kolejowym przez 
5 lat od 1986 roku. Opiekował się mną jako młodszym kolegą, wprowadzając w tajniki pracy nauczyciela 
fizyki, później  był moim zwierzchnikiem jako wicedyrektor.  
 Pracownia fizyczna w Technikum Kolejowym była bardzo dobrze wyposażona. Kiedy Pan Stanisław 
przygotował ćwiczenia dla uczniów, często zapraszał mnie, bym zobaczył, jak wszystko działa. Pokazywał 
drobiazgi, które decydowały o udanym, bądź nieudanym ćwiczeniu. To były proste, a zarazem  niezwykle 
cenne nauki. Dzięki nim nabrałem doświadczenia, znacznie większego niż na praktykach studenckich.  
Panie Stanisławie - dziękuję. 
 Był też wielkim pasjonatem wprowadzania komputerów do nauczania fizyki. Angażował zdolniejszych 
uczniów do pisania  różnych aplikacji i potem wykorzystywał je na lekcji.  To, co udało mu się przygotować 
na lekcje, zawsze przekazywał dalej. Zarażał pasją i dzielił się pomysłami. 
Panie Stanisławie – dziękuję. 
 Nasze dwie pracownie fizyczne były przedzielone kantorkiem dla nauczycieli i każdy z nas miał możli-
wość słuchania lekcji drugiego, tym bardziej, że drzwi od kantorka do pracowni były zazwyczaj otwarte. Kie-
dyś, gdy wracaliśmy razem kolejką WKD, spytałem Go, jak ocenia moją pracę. Pan Stanisław nie był jeszcze 
wtedy wicedyrektorem. Najpierw wyraził uznanie, że w ogóle proszę go o ocenę. Potem przekazał mi kilka 
niezwykle dla mnie ważnych uwag. Rozmowę tę pamiętam do dziś.  
Panie Stanisławie – dziękuję. 
 Tak się złożyło, że po kilku latach, już w innej szkole, sam stałem się zwierzchnikiem Pana Stanisława, 
a on był moim podwładnym. Klasę ludzi poznaje się szczególnie w takich nietypowych sytuacjach. 
Wtedy, w Szkole św. Teresy i Gimnazjum św. Hieronima zobaczyłem w pełni, że Pan Stanisław 
Celjowski był nauczycielem najwyższej klasy.  
 Obok nauczania fizyki pomagał mi przy planie lekcji, a jego zdanie w czasie Rad Pedagogicznych  by-
ło uważnie wysłuchiwane. Miał też piękną cechę nawiązywania bliższych relacji z uczniami.  W czasie przerw 
np. ... grywał z nimi w szachy. 
 

 Dziękuję Panie Stanisławie, bo był Pan szczególną Osobą w moim życiu,  kimś więcej niż 
tylko kolegą  i Panem  od fizyki. 
      
 Odpoczywaj w pokoju. 
 

 Małżonce Pana Stanisława, Pani Eugenii Celjowskiej, także nauczycielce fizyki, jak i całej rodzinie 
składam serdeczne wyrazy współczucia. 

Grzegorz Dąbrowski 
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Choć święta Bożego Narodzenia już dawno za nami, przedstawiamy projekt kartki bożonarodze-

niowej wykonany przez Marysię Mazurek z klasy 8 A. Kartkę można było zobaczyć na naszej stro-

nie internetowej wraz z życzeniami na świąteczny czas. Z okazji mikołajek i świąt powstało też 

wiele innych prac, o czym już pisaliśmy, a tu zamieszczamy jeszcze wiersz Hani Wlazło, który 

wspaniale oddaje atmosferę minionych dni. 

Chociaż śniegu za oknem nie ma, 
Choć na niebie wiszą szare chmury,  
My się tym nie zniechęcamy,  
Głowy podnieśmy do góry! 
 
Bo w Świętach nie o to chodzi 
By dostawać prezenty, jeść śledzie, 
Ale aby pamiętać o Bogu, 
O rodzinie, bliskich, sąsiedzie. 
 
Aby dzielić się miłością, bo przecież 
To cenniejsze niż wszystkie podarki, 
A z sercem upieczone pierniczki 
Znaczą więcej niż najlepsze marki. 
 
Więc wszystkim Wam, kochani życzę,  
By Święta te trwały w spokoju 
Wśród bliskich, znajomych, rodziny, 
W swojskim, świątecznym nastroju. 
 

Hanna Wlazło, klasa 7a 
 

Podpisujemy się pod uniwersal-

nym przesłaniem Hani, a ponie-

waż jest to pierwszy biuletyn  

w Nowym Roku, życzymy, aby 

nadchodzące dni i cały najbliższy 

rok dał nam wszystkim nową na-

dzieję i same dobre chwile. 


