
Sprawozdanie z dnia papieskiego oraz 

święta szkoły  

 W piętek 16 października 2015r. odbyła się            

w naszej szkole uroczysta akademia z okazji dnia 

papieskiego, połączona z obchodami rocznicy 

nadania imienia naszej szkole   

 Dzień rozpoczęliśmy od wymarszu ze szkoły              

ze  sztandarem o godz.825 do kościoła, gdzie o godz. 

830  rozpoczęła się msza święta pod przewodnictwem ks. 

Stanisława Gurby. Na początku ksiądz powitał uczniów, 

nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i pana burmistrza Rafała Łysiaka oraz 

poczet sztandarowy   ( w którego skład wchodzili Kamil Milewczyk, Weronika 

Tworek oraz Wiktoria Cebula) Podczas homilii ksiądz nawiązywał do patrona 

szkoły Świętego Jana Pawła II. Po pięknym kazaniu zostały odczytane modlitwy 

wiernych ( modlitwy czytali )  

1. Rafał Cebula 

2. Mateusz Woś 

3. Piotr Maruszak  

4. Emilia Suchorowska ( wraz ze śpiewem psalmu )  

5. Wiktoria Rajca   

Po mszy świętej około godz. 900 odbył się przemarsz ze świątyni do szkoły, gdzie 

ponownie powitano wszystkich obecnych gości i odśpiewano hymn państwowy. 

Po  oficjalnej części zaczęła się akademia, którą przygotowały panie:  

 Monika Rendzińska  

 Monika Popielska  

 Anna Trytek  

 Wiesława Kos  

 Grażyna Żyła  

 Halina Kwietniewska  

A oto co się wydarzyło podczas akademii:  

 Wyświetlenie prezentacji z nadanie imienia szkole  



 Odśpiewanie barki przez Emilię Suchorowską przy podkładzie granym 

przez uczniów klas IV – VI  

 Recytacja wiersza przez Kacpra Matusika  

 Śpiew piosenki „Lolek”  

 Recytacja wiersza przez Wiktorię Rajcę  

 Śpiew piosenki „Papież słowiański”  

 Recytacja cytatów ojca świętego Jana Pawła II w wykonaniu dziewcząt        

i chłopców z klas IV – Vi   

 Śpiew piosenki „Wśród tylu dróg”   

 Recytacja wierszy przez uczniów klas I – III  

 Piosenka w wykonaniu Patrycji Dyl  

 Zakończenie akademii  

 Przemówienie Pana Burmistrza  

Po uroczystości uczniowie udali się do klas na  poczęstunek symboliczną 

kremówką papieską. Następnie uczniowie klas IV – VI oglądali film  pt: „Karol 

człowiek, który został papieżem”, po emisji  przystąpili do testu  wiedzy o Janie 

Pawle II. Około godz. 1300 zostały ogłoszone wyniki konkursu :  

 Pierwsze miejsce zajął  : Kamil Milewczyk  

 Drugie miejsce zajął : Mateusz Woś  

 Trzecie miejsce zajął : Marcin Hemel  

Gratuluję  zwycięzcom !!!  

Uroczystość związana z dniem papieskim oraz świętem szkoły  zakończyła 

się około godz. 1355.  Dzień ten uważam za udany!  

 

                                                                                                                 Kamil Milewczyk  

Ucz. kl. VI  


