
Rekolekcje szkolne "Wierzę w Jezusa" odbyły się w dniach 12-14 marca. Był 
to czas dla Pana Boga, ale też dla bliźniego. Nauki rekolekcyjne głosił ks. Maciej 
Kweiser . Starsi uczniowie poznawali wydarzenia związane z powstaniem cristeros  
w latach 1926-1929 w Meksyku. Zastanawiali się nad faktem własnego chrztu  
i świadectwem wiary, jakie w dzisiejszym świecie każdy z nich może dać  oraz jak 
wygląda udział w Eucharystii, co jest ważne i dlaczego. Młodsi uczniowie poznawali 
wydarzenia z życia Pana Jezusa i Jego naukę, która jest aktualna każdego dnia 
i w każdym miejscu. Uświadamiali sobie,  że  jesteśmy niejako przywiązani 
niewidzialnymi linami  i dokonujemy wyboru miedzy  dobrem i złem. 

W ostatni dzień rekolekcji uczestniczyliśmy we Mszy Świętej oraz w apelu 
upamiętniającym dwóch wielkich papieży- bł. Jana XXIII i bł. Jana Pawła II. Dziec 
i młodzież z Eucharystycznego Ruchu Młodych ukazali świętość jako zadanie 
do realizacji dla każdego z nas. Wszyscy otrzymali  słowa – przesłanie - bł. Jana 
Pawła II, by wprowadzić je w swoje życie. Pani katechetka wręczyła też nagrody 
za udział w konkursach: quiz rekolekcyjny (Julia Pawłowska kl. VIb), konkurs 
plastyczny dla dzieci klas I-III (Tomasz Lamcha, Gabriela Lamcha, Julia Całek, 
Zuzanna Springer, Lena Wesołowska, Borys Redlich, Wiktoria Ruks, Jakub 
Kaczmarek, Vanessa Kubacka)  oraz  uczniom  z poszczególnych klas, którzy  
od stycznia zmagali się z quizami na temat życia, powołania i nauczania bł. Jana 
Pawła II. 

Szkoła Podstawowa: 

I miejsce: Magdalena Majchrzak kl. VIb 

II miejsce : Maksymilian Machnik kl. VIa, Krzysztof Jarzyna kl. IVb 

III miejsce: Dobrochna Kuźniewska kl. Va, Dominika Natkaniec kl. Vb 

IV miejsce: Michal Kapłon kl. IVa 

V miejsce: Katarzyna Pawłowska kl. IVa 

Gimnazjum: 

I miejsce: Wiktoria Kujawa kl. I 

II miejsce: Mikołaj Majchrzak kl. IIIa 

III miejsce: Sintia Swoboda kl. IIb 

IV miejsce: Magdalena Chojnacka kl. IIIb, Tobiasz Mrówka kl. IIIa 

V miejsce: Weronika Piechowiak kl. IIa 

 

Rekolekcje były czasem zastanowienia się nad własnym 
postępowaniem i nad świadectwem wiary,  jakie daje w swoim życiu. 

 


