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KOORDYNATOR PROJEKTU:
Pani Barbara Kaczmarek – Sieraków Śl.,
ul. Szkolna 4, tel. 34/353 80 32.
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:00, poniedziałek – środa 15:00 – 16:00
ASYSTENT PROJEKTU:
Pani Aneta Maniak – Ciasna, ul. Zjednoczenia 2a, tel. 34/393 00 16
GODZINY URZĘDOWANIA:
poniedziałek – piątek 7:00 – 8:00,
wtorek – czwartek 16:00 – 17:00, sobota 9:00 – 12:00
Każdą pierwszą środę miesiąca koordynator projektu lub asystent projektu będą
urzędować w godzinach 10:00 – 11:00 w Szkole Podstawowej w Zborowskiem
przy ul. Głównej 33.
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Witamy w nowym roku szk. 2014/15. Od tego roku zmienił się skład redakcyjny
naszej gazetki. Część naszych „dziennikarzy” przeszła do gimnazjum, a w ich miejsce przyszli
nowi, pełni zapału młodzi dziennikarze. W tym też czasie wiele się zmieniło i wydarzyło, więc pora
na remanent i małe podsumowanie. Nie zdążyliśmy wydać 4 numeru naszej gazetki poświęconej beatyﬁkacji
Jana Pawła II, pomimo że była gotowa do druku, po prostu brakło nam czasu. Nie chcemy, aby tak ważne
wydarzenie umknęło nam bezpowrotnie i dlatego wprowadzamy nową rubrykę pt. Remanent.Nadal będziemy
Was informować o realizacji w praktyce projektu unijnego „Rozwój daje radość” w Gminie Ciasna. Pragniemy,
aby w naszej gazetce znalazły się także ciekawostki z historii naszych szkół, oraz informacje o zabytkach,
przemyśle, przyrodzie, ciekawych miejscach itp. Jesteśmy otwarci na Wasze propozycje. Więcej o nas
i „Juniorpressie” oraz o działalności Koła Dziennikarskiego znajdziecie na stronach www.ciasna.pl
oraz www.pspzborowskie.info.pl
Życzymy przyjemnej lektury, prosimy o życzliwość i wyrozumiałość.
Młodzi redaktorzy.
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Uroczystość religijna, która odbyła się 27 kwietnia 2014 (tj. Niedziela Miłosierdzia Bożego) w Watykanie, podczas której dwaj błogosławieni papieże:
Jan Paweł II oraz Jan XXIII, zostali ogłoszeni świętymi Kościoła katolickiego.
5 lipca 2013 wydano dekret w sprawie cudu za wstawiennictwem bł. Jana Pawła
II. Cudem tym, jak poinformował ks. Federico Lombardi, jest zatwierdzone
przez lekarzy i teologów z Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i niewytłumaczalne z punktu widzenia medycznego, uzdrowienie kobiety z Kostaryki,
cierpiącej na nieoperacyjnego tętniaka mózgu. Kobieta, oglądając beatyﬁkację
Jana Pawła II, zaczęła do niego się modlić, po czym doznała nagłego uzdrowienia.
Jan Paweł II został kanonizowany dziewięć lat po śmierci i trzy lata po beatyﬁkacji, zaś Jan XXIII pół wieku po śmierci i trzynaście lat po beatyﬁkacji.
W przypadku Jana XXIII papież zdecydował o odstąpieniu od stwierdzenia
cudu za wstawiennictwem błogosławionego.
Była to pierwsza podwójna kanonizacja papieży w XXI wieku i zarazem
pierwsza kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954.
Juniorpress

Kanonizacja Papieża Jana Pawła II jest bardzo ważnym wydarzeniem. Myślimy,
że Papież Jan Paweł II w pełni na to zasłużył.
Wstąpił do Kościoła żeby trwać przy Bogu do końca życia. Znał go cały świat.
Był człowiekiem, który odbył najwięcej podróży spośród wszystkich papieży.
Można powiedzieć, że zapisał się w historii ludzkości. Papież Jan Paweł II
był otwarty na wszystko, potwierdza to występ polskich bboy’ów(tancerze
breakdance). Możemy nazwać go autorytetem. Kiedy umarł, ludzie na całym
świecie cierpieli. Odszedł wtedy człowiek, który dawał dobro i nie chciał nic
w zamian. Dla nas kanonizacja Papieża Jana Pawła II jest wielkim wydarzeniem.
Juniorpress

Kanonizacja
Jana Pawła II i Jana XXIII
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Sieraków Śląski. W pogodny majowy piątek uczniowie klasy IV, V i VI pojechali
autobusem nad morze. W sobotę uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z
Sierakowa Śląskiego dotarli do Ośrodka „ Patryk” we Władysławowie. Najwięcej
wrażeń dostarczyło dzieciom zwiedzanie Sopotu oraz Stadionu w Gdańsku, na
którym były rozgrywane mecze Euro 2012. W ciągu całych 7 dni dopisywała
wspaniała pogoda, która pozwalała na kąpiele w morzu, opalanie i zabawy na
plaży oraz jedzenie ogromnej ilości lodów. Uczniowie Zielonej Szkoły mieli okazję
sprawdzić swoje pływackie umiejętności na basenie, na którym ćwiczą sportowcy
olimpijscy. Uczniowie sami zorganizowali dwie dyskoteki, a na jednej z nich obchodzili urodziny swojej koleżanki. Odbyły się też zawody piłki nożnej pomiędzy
klasami, które wygrała klasa VI. Ciekawym wydarzeniem było dla wszystkich
spotkanie z zespołem ludowym, który przedstawił historię Kaszub, ich tradycję,
folklor i piosenki w języku
kaszubskim. Wśród wielu
atrakcji „Zieloni turyści” mogli też podziwiać dom do
góry nogami i krzywy domek,
aleję gwiazd, Oceanpark z
fokami i wiele innych ciekawych miejsc. Przez cały czas
pobytu we Władysławowie
wszystkim dopisywał wspaniały humor i dobry nastrój.
Cała grupa odpoczywała bardzo aktywnie biorąc także
udział w wielu zabawach i
zajęciach sportowych. Nad
zapewnieniem bezpieczeństwa czuwali opiekunowie:
Izabela Weidel, Justyna Krupa, Klaudia Wacławik i Adam
Jelonek.

Wspomnienie „Zielonej Szkoły” na poprawienie humoru w nowym roku szkolnym.

Zielona szkoła

