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Gazetka ścienna ma dostarczyć,
utrwalać i pogłębiać wiedzę na
temat bł. Kard. Wyszyńskiego. 

   Poznajemy życie
Patrona naszej szkoły

Jednym z działań 
związanych z
poznawaniem
patrona szkoły ks.
Kardynała Stefana
Wyszyńskiego było
wykonanie gazetki
ściennej.
Zgromadzone 
materiały dot. Jego
życia podzielono na
kilka okresów: ”Lata
młodości

i kapłaństwa”,
„Najważniejsze
działania”,
„Uwięzienie”, „Myśli
z serca płynące”.
Następnie
umieszczono je na
pięciu tablicach i
powieszono na
korytarzu szkolnym.

  W tym numerze znajdziecie podsumowanie działań   
 związanych z projektem "Nadanie imienia szkole".

http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/507-poznajemy-zycie-i-dzialalnosc-patrona-naszej-szkoly
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/528-konkurs-plastyczny-pt-zycie-pelne-dobra-ks-kardynala-wyszynskiego
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/528-konkurs-plastyczny-pt-zycie-pelne-dobra-ks-kardynala-wyszynskiego
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/508-dwa-dni-w-warszawie-9-10-maja
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/508-dwa-dni-w-warszawie-9-10-maja
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Projekt

Projekt

Konkurs na Logo Szkoły

 Szkolny konkurs zorganizowany i przeprowadzony został w maju 2022
roku wśród uczniów z klas II-V. Jego celem było wyłonienie najlepszego
graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej w Brzozowej, które
wykorzystywane będzie przez Szkołę do celów identyfikacyjnych,
reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. 
Projekty znaku graficznego mogły być realizowane indywidualnie lub
zespołowo. Prace można było wykonać ręcznie lub wykorzystując
techniki komputerowe. Jury oceniło pięć prac, które były bardzo ciekawe,
kreatywne. Jednak tylko jedna mogła być wyróżniona.

      Komisja Konkursowa wyłoniła zwycięzcę, 
    którym został Sławomir Wójcik z klasy piątej.      

                   Gratulujemy zwycięzcy                      
oraz dziękujemy wszystkim!   

Zwycięzca został nagrodzony
książką, natomiast wszyscy
pozostali uczestnicy otrzymali
dyplomy za udział w konkursie. 
Były to następujące osoby: Oliwier
Sosfa (kl. II), Aleksandra Kuczaj,
Aleksandra Osysko, Laura Ozga
(kl. V).

BC

BC

http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/524-konkurs-na-logo-szkoly
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        Wycieczki do Warszawy       
 i Krakowa w poszukiwaniu

śladów życia Kardynała

Kraków

Warszawa

DWA DNI W WARSZAWIE
Nasza podróż do Warszawy rozpoczęła się o  5:30.
Na miejsce dotarliśmy około godziny 11:30.Pierwszą
atrakcją był wyjazd na 30.piętro Pałacu Kultury i
Nauki. Stąd oglądaliśmy panoramę Warszawy.
Następnie udaliśmy się na Stadion Narodowy. Później
spacerowaliśmy po Królewskich Łazienkach,
ogrodach w różnych stylach: chińskim,
angielskim. Ostatnim miejscem, które zwiedzaliśmy
tego dnia było Muzeum Powstania Warszawskiego. W
drugim dniu poszliśmy do Centrum Nauki
Kopernik. Dalsza część wycieczki wiodła przez Stare
Miasto. Tutaj pożegnaliśmy naszego przewodnika i
wyruszyliśmy dalej, do Świątyni Opatrzności 
oraz Muzeum Jana Pawła II i Prymasa
Wyszyńskiego. To ponad 2 tysiące metrów
kwadratowych ekspozycji na planie koła podzielonych
na strefy.
Uczniowie swobodnie mogli poruszać się, poznawać
losy dwóch niezwykłych Polaków, korzystając z wielu
projekcji, licznych eksponatów, zdjęć, cały czas
słuchając narracji głównych bohaterów. To był ważny
punkt programu wycieczki, ponieważ uczestnicy
pogłębiali wiedzę  o kardynale Stefanie Wyszyńskim,
od września patronie naszej szkoły.

Wycieczka do Krakowa
klas I- III

Dnia 28 kwietnia 2022 r. uczniowie klas I-III pod
opieką wychowawców wyruszyli na wycieczkę do
Krakowa. Pierwszym punktem programu było
obejrzenie spektaklu w Teatrze Groteska pt.
„Cudowna lampa Aladyna”. To przedstawienie pełne
magii i cudów opowiedziane z humorem, pozwoliło
dzieciom przenieść się w magiczne światy,
doświadczyć „zdarzeń niespodzianych i cudów
niesłychanych”.
Po zakończeniu przedstawienia grupa udała się na
Rynek Główny, gdzie uczniowie zwiedzali Sukiennice
oraz Kościół Mariacki, a także posłuchali hejnału z
Wieży Mariackiej, zobaczyli pomnik Adama
Mickiewicza oraz zakupili pamiątki. 

Po krótkim odpoczynku wycieczkowicze przeszli się
na Wzgórze Wawelskie, a tam szczególnym dla nich
wydarzeniem było podziwianie Smoczej
Jamy. Następnie grupa udała się do Parku Jordana,
gdzie pobyt  był dla dzieci nie tylko miejscem rekreacji
i zabawy, ale także nauki. Dzieci zobaczyły m.in.
pomnik kard. Stefana Wyszyńskiego, którego postać
przybliżył im przypadkiem spotkany tam prezes
Towarzystwa Parku im. Doktora Henryka Jordana w
Krakowie oraz inicjator powstania Galerii Wielkich
Polaków XX wieku Kazimierz Cholewa. Przybliżenie
przez Pana Kazimierza Cholewę życiorysu kard.
Stefana Wyszyńskiego uczniom jest szczególnie
ważne ze względu na działania związane z nadaniem
imienia naszej szkole. Wycieczka – chociaż
jednodniowa – dała uczniom wiele radości i pewien
zastrzyk wiedzy. 

RJ

ZB

https://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Jana_Paw%C5%82a_II_i_Prymasa_Wyszy%C5%84skiego
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/508-dwa-dni-w-warszawie-9-10-maja
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/500-wycieczka-do-krakowa-klas-i-iii
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Konkurs plastyczny 
„Życie pełne dobra 

ks. kardynała Wyszyńskiego”     

Prace

Uczestnicy

Zwycięzcy

Prace

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i udział w
konkursie plastycznym. Zwycięzcom serdecznie
gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w
kolejnych tego typu inicjatywach.

W kwietniu 2022 r. w naszej szkole odbył się konkurs
plastyczny dotyczący postaci ks. kardynała Stefana
Wyszyńskiego pt. ” Życie pełne dobra ks. kardynała
Wyszyńskiego”. Był on adresowany do uczniów klas 0
– IV Szkoły Podstawowej w Brzozowej.
 
Celem konkursu było kształtowanie postaw i
promowanie wartości, którym wierny był bł. ks.
kardynał Wyszyński, ukazanie aktualności przesłania
zawartego w nauczaniu Prymasa Tysiąclecia oraz
inspirowanie uczniów do poznawania i czerpania z
bogatego dziedzictwa duchowego kardynała Stefana
Wyszyńskiego.
Konkurs podzielony był na kategorie wiekowe:
uczniowie klasy  0 - I,
uczniowie klasy II – IV.

Po naradzie komisja konkursowa wyłoniła
następujących laureatów:
w kategorii kl. 0 - I:
I miejsce Emilia Dzięciołowska kl. I,
II miejsce Julia Osysko kl. I,
III miejsce Emilia Osysko kl. „0”.
w kategorii kl. II - IV:
I miejsce Lena Szczepanek kl. IV,
II miejsce Oliwier Sosfa kl. II,
III miejsce Weronika Gzyl kl. IV.

BC

BC

KG

BC

http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/528-konkurs-plastyczny-pt-zycie-pelne-dobra-ks-kardynala-wyszynskiego
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/528-konkurs-plastyczny-pt-zycie-pelne-dobra-ks-kardynala-wyszynskiego
http://sp.brzozowa.eu/index.php/2-uncategorised/528-konkurs-plastyczny-pt-zycie-pelne-dobra-ks-kardynala-wyszynskiego
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                     BŁ. KARDYNAŁ STEFAN WYSZYŃSKI 
                                                                   Prymas Tysiąclecia

         DZIECIŃSTWO I DOM RODZINNY

Stefan Wyszyński urodził się w dniu 3
sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad
Bugiem, na pograniczu Podlasia i Mazowsza,
jako drugie dziecko w wielodzietnej rodzinie
Stanisława i Julianny Wyszyńskich. Tego
samego dnia został ochrzczony w Parafii
Przemienienia Pańskiego.
Polska rozdarta była wówczas między trzech
zaborców. Zuzela pozostawała pod
panowaniem rosyjskim. Stefan zatem od
dziecka poznał smak niewoli i ukochał Polskę.
Nad jego dzieciństwem zaciążyło
dramatyczne wydarzenie śmierci matki, która
zmarła, kiedy miał zaledwie 9 lat.

Przez całe życie tęsknił za matką. Ta tęsknota
skierowała jego serce ku Matce Niebieskiej -
ku tej, "która nie umiera", na Nią też często
wskazywał w swojej późniejszej pracy
duszpasterskiej. Po ukończeniu gimnazjum
im. Wojciecha Górskiego w Warszawie oraz
gimnazjum męskiego im. Piotra Skargi w
Łomży, uczęszczał do liceum Piusa X we
Włocławku, a po zdaniu matury wstąpił do
Wyższego Seminarium Duchownego we
Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku otrzymał
święcenia kapłańskie w kaplicy Matki Bożej w
bazylice katedralnej Włocławskiej, a 5 sierpnia
odprawił prymicyjną Mszę św. Przed
Cudownym Obrazem Matki Bożej na Jasnej
Górze.

                     WALKA O OJCZYZNĘ

Podczas wojny jako znany profesor -
społecznik był imiennie poszukiwany przez
Niemców. Interesował się problemami
związków zawodowych, organizacji katolickiej
młodzieży robotniczej, a przede wszystkim
doktrynami i ruchami społecznymi. Zajmował
się oświatą robotniczą. Błogosławiony biskup
Kozal kazał księdzu Wyszyńskiemu opuścić
Włocławek. 
W okresie Powstania Warszawskiego ksiądz
Wyszyński pełnił obowiązki kapelana grupy
"Kampinos" AK działającej w Laskach i
okolicy oraz szpitala powstańczego w
Laskach. 

            JASNOGÓRSKIE ŚLUBY
Podczas długiego okresu odosobnienia
Ksiądz Prymas napisał plan "Wielkiej
Nowenny" przygotowującej Polskę na
rocznicę tysiąclecia przyjęcia chrztu (1966).
Był to w rzeczywistości gruntowny program
odnowy życia katolickiego w Polsce.
Podobnemu celowi miały służyć także słynne
"Jasnogórskie Śluby Narodu", napisane w
sierpniu 1956 r. Ich tekst nawiązywał do
ślubów króla Jana Kazimierza, który w obliczu
potopu szwedzkiego, w 1956 r. oddawał los
narodu opiece Matki Jasnogórskiej jako
Królowej Korony Polskiej. 
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   Prezentacje multimedialne na temat życia       
      i działalności Kardynała Wyszyńskiego

Uczniowie i
nauczyciele
biorący udział
w projekcie i
realizujący
poszczególne
jego zadania. 

Autorzy
numeru

prezentacja

Jednym z zadań projektowych było
stworzenie prezentacji w językach
niemieckim i angielskim. Uczniowie klas
starszych robili je pod czujnym okiem Pań
Anny Wójcik i Anety Styrkowiec. Praca nad
tym zadaniem była nie tylko źródłem
poznania sylwetki naszego Patrona, ale
także doskonaliła warsztat językowy uczniów
i wychodziła poza ramy normalnych lekcji,
ponieważ była ich ciekawym urozmaiceniem.

Prezentacja

                  Sprawozdanie z realizacji zadań 
               związanych z nadaniem imienia szkole

Od początku roku szkolnego prowadzono działania informacyjne skierowane do nauczycieli, pracowników
szkoły, uczniów, rodziców: poinformowano o podjęciu działań zmierzających do nadania imienia szkole,
zaznajomiono wszystkich z planem działań podjętych w celu wyboru patrona szkoły. W listopadzie 2021
powołano na zebraniu Rady Pedagogicznej nauczycieli delegatów do Komisji ds. nadania imienia szkole, w
skład której weszli: dyr. Buratowski Bolesław, Gotfryd Krystyna, Język Renata. W/w Komisja opracowała Plan
Pracy nad nadaniem imienia szkole. Po zgłoszeniu kandydatów na patrona szkoły przez rodziców, nauczycieli i
uczniów w dniu 9 grudnia dokonano wyboru w osobie bł. Kard. S. Wyszyńskiego. 

Następnie w miesiącach od stycznia do czerwca
przystąpiono do realizacji zadań w ramach projektu
„NADANIE IMIENIA SZKOLE” poprzez założenie
zakładki dotyczącej sylwetki Błogosławionego
Kardynała S. Wyszyńskiego na stronie internetowej
szkoły, wykonanie prezentacji multimedialnych o życiu
i działalności Kard. S. Wyszyńskiego w językach
angielskim i niemieckim, zrealizowanie konkursów:
plastycznego, wiedzowego, na logo szkoły,
zorganizowanie wycieczek do Warszawy i Krakowa w
poszukiwaniu śladów życia Kardynała, pozyskanie do
biblioteki pozycji książkowych związanych z
patronem. (K. Gotfryd, R. Język)

Dnia 18.02.2022 r. Rada Gminy Gromnik podjęła Uchwałę     
 nr XXXIII/312/2022 o nadaniu imienia SP w Brzozowej. 
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