
Święto Patrona Szkoły! 

 

6 grudnia 2019 roku to w naszej szkole dzień niezwykły. Jest to Święto Pa-

trona Szkoły. W tym dniu wspominamy postać wielkiego człowieka, jakim 

był Papież—dziś Święty Jan Paweł II. 

Oto kilka ciekawostek na temat naszego Patrona: 

Karol Wojtyła był pierwszym papieżem jeżdżącym na nartach, uprawiają-

cym wspinaczkę górską i pływającym kajakiem. Był również największym 

podróżnikiem wszechczasów spośród wszystkich papieży. 

Pontyfikat Jana Pawła II uznawany jest za najdłuższy, po pontyfikacie 

Świętego Piotra oraz bł. Piusa IX. Jan Paweł II był papieżem przez 26 i pół 

roku (9665 dni). Przez ten czas beatyfikował i kanonizował więcej osób niż 

jakikolwiek poprzedni papież. 

Jan Paweł II był pierwszym papieżem z Polski, jak również pierwszym  

po 455 latach biskupem Rzymu, nie będącym Włochem. Papież jest także 

honorowym obywatelem wielu polskich miast. 

Był laureatem Orderu Uśmiechu, który w 1981 roku przyznała mu Między-

narodowa Kapituła Orderu Uśmiechu. 

Jan Paweł II jest laureatem statuetki Dziecięcej Nagrody SERCA, którą 

odebrał we Wrocławiu 1.06.1997 roku od dzieci ze Stowarzyszenia Przyja-

ciół Dzieci Chorych "SERCE" ze Świdnicy. 

Z okazji 600-lecia Jasnej Góry Papież przekazał Matce Bożej Częstochow-

skiej szczególny prezent. Zwrócił się do Niej wtedy tymi słowami: "13 maja 

minęły dwa lata od tego popołudnia, kiedy ocaliłaś mi życie. Było to  

na Placu Świętego Piotra. Tam został wymierzony we mnie strzał, który 

miał mnie pozbawiać życia. Dziś pragnę, tu, na Jasnej Górze, pozostawić 

jako wotum przestrzelony pas sutanny". 

Posługa Jna Pawła II na stolicy św. Piotra w Rzymie trwała prawie 27 lat . 

Pontyfikat ten zaznaczył  się całym pasmem najrozmaitszych "rekordów" 

 i "premier", czyli przedsięwzięć podejmowanych po raz pierwszy w dzie-

jach właśnie przez tego Papieża. 16 października 2004 upłynął 9497 dzień 

tego jednego z najdłuższych w dziejach Kościoła pontyfikatu. 

 

GRUDZIEŃ 

2019/2020 numer 2 

Forum 

W tym numerze: 

Jan Paweł II—
nasz Patron! 

1 

Pomagamy! 2 

Anegdoty o Ja-
nie Pawle II. 

2 

Przepis na ulu-
biony sernik Pa-
pieża. 

2 

Spotkanie z Mi-
kołajem– koloro-
wanki. 

3 

Łamigłówki. 4 

  

Szkoła Podstawowa 
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W Trzebieniu 

Ważne tematy: 

 Święto Patrona 
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na potrzeby in-
nych. 

 Witamy Mikołaja! 

 



Pomagamy! 
 
 Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, jed-
ne z najpiękniejszych świat w roku. Cieszymy 
się wszyscy na te chwile. Ale dla wielu osób 
ten piękny czas nie będzie tak radosny. Po-
stanowiliśmy  sprawić, aby choć dla  zajaśnia-
ła świąteczna gwiazdka. W ramach akcji szla-
chetna paczka zorganizowaliśmy w szkole 
zbiórkę wody dla tych, którzy nie poosiadają 
w domu bieżącej wody i muszą ja kupować.  
Przynosiliśmy do szkoły produkty żywnościo-
we, dla osób potrzebujących wsparcia. 
Każdy gest dobrej woli z naszej strony  
i otwarte serce na potrzeby innych udowad-
nia, że możemy nazywać siebie uczniami Jana 
Pawła II.  
 

Świąteczne Kartki 
Dobroczynne 

Wolontariusze naszej 
Szkoły będą sprzedawali 
kartki świąteczne. Dzięku-
jemy wszystkim, którzy 

zakupili lub zakupią te kartki oraz za okazaną 
hojność. Dochód ze sprzedaży wysłany zosta-
nie Stowarzyszeniu SURSUM CORDA i zain-
westowany w pomoc ludziom chorym i niepeł-
nosprawnym. 

 

Nasi młodsi wolontariusze 
sprzedawali  
w szkole cegiełki. Dochód z 
 akcji również będzie prze-
słany na rzecz fundacji. 

Za okazane serce DZIĘKUJEMY! 

sie przygotować masę serową. 

Składniki na masę serową: 

1 kg białego tłustego sera - wcze-
śniej należy przekręcić przez ma-
szynkę do mięsa 

1 szklanka cukru pudru 

1 kostka masła 

8 żółtek 

2 białka 

1,5 torebki budyniu waniliowego 

garść rodzynek, 

garść kandyzowanej skórki pomarań-

Składniki na ciasto 

3 szklanki mąki 

1/2 szklanki cukru pudru 

kostka masła 

4 żółtka 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

Mąkę wymieszać z cukrem pudrem i 
proszkiem do pieczenia, posiekać 
masło, dodać żółtka i zagnieść ciasto. 
Włożyć do lodówki na około pół godzi-
ny. Po upływie tego czasu 2/3 ciasta 
wyłożyć do tortownicy i upiec na ja-
snozłoty kolor. Ostudzić. W tym cza-

czowej 

otarta skórka z pomarańczy 

Ser, cukier i masło utrzeć na gładką 
masę, dodać budyń. Z białek ubić 
pianę i delikatnie wymieszać z masą. 
Dodać rodzynki i skórkę pomarań-
czową. Wyłożyć na podpieczony spód 
w tortownicy. Resztę ciasta zetrzeć 
na tarce i po sypać nim masę. Piec 
około godziny w temperaturze ok. 
170 stopni. Upieczone i ostudzone 
ciasto posypać cukrem pudrem. 

Smacznego! 
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Przepis na ulubiony sernik Świętego Jana Pawła II 

Forum 

Szkolne wieści! 

  Złość piękności szkodzi 

Przed kilku laty - wspomina waty-
kański korespondent Telewizji 
Publicznej, Jacek Moskwa - po 
modlitwie "Anioł Pański" Jan Paweł 
II przemawiał, niemal krzycząc. 
Zaraz potem, podczas audiencji w 
Pałacu Apostolskim, Moskwa prosił 
Papieża, aby na siebie uważał, bo 
jego chrypka zaniepokoiła dzienni-
karzy. 
- To ze złości - usprawiedliwiał się 
Papież. 
A odchodząc dodał: - A złość pięk-
ności szkodzi. 

Anegdoty o Ojcu Świętym 

Mów mi wujaszku 
Podczas pierwszej wizyty w 
USA Papież spotkał się z ro-
dziną prezydenta Jimmy'ego 
Cartera. Pięcioletnia wówczas 
wnuczka prezydenta, mając 
kłopoty z wygłoszeniem powita-
nia, powtarzała w kółko: 
- Jego Świątobliwość, Jego 
Świątobliwość. 
Papież, chcąc wybawić dziew-
czynkę z kłopotów, wziął ją w 
ramiona i powiedział: 
- Mów mi wujaszku. 

Szklana klatka 
Papież był bardzo niezadowolony 
z tego, że obwozi się go w szkla-
nej klatce. Pomysłu tego broniła 
pewna Polka, mając możliwość 
rozmowy z Janem Pawłem II  
w Krakowie. 
- Ta klatka zmniejsza jednak ry-
zyko - tłumaczyła - Nic nie pora-
dzimy, że się lękamy o Waszą 
Świątobliwość... 
- Ja też - uśmiechnął się Papież - 
niepokoję się o swoją świątobli-
wość. 
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     Pokoloruj! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Połącz kropki! 
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Ciekawostki o Świętym Mikołaju… 
 

 Święto ku jego czci Polacy obchodzą 
6 grudnia. 

 Święty Mikołaj biskup Miry oddał cały 
swój majątek potrzebującym. 

 Święty Mikołaj grzecznym dzieciom 
przynosi prezenty, a niegrzecznym 
rózgi. 

 W Rosji prezenty rozdaje Dziadek 
Mróz. 

 W Hiszpanii dzieciom prezenty przy-
noszą Trzej Królowie 6 stycznia. 

 Pierwsze mikołajki odbyły się 6 grud-
nia 1804 roku. 

 Naukowcy obliczyli, że jeśli Mikołaj 
miałby dotrzeć do każdego dziecka w 
Wigilię, miałby tylko milisekundę, aby 
zejść do każdego komina, zjeść cia-
steczka i rozdać prezenty. 

 Sanie Świętego Mikołaja ważyłyby po-
nad 400 000 ton, gdyby zapakował na 
nie tyle zabawek, ile wystarczyłoby do 
obdarowania wszystkich dzieci na świe-
cie. Aby udźwignąć taki ciężar, Mikołaj 
potrzebowałby sań zaprzęgniętych w 
ponad 360 000 reniferów. 

 Postać współczesnego świętego jest 
oparta na historycznej postaci biskupa 
Mikołaja z Miry, który żył w IV wieku 
n.e. 



 Rusz głową! 

 

 

          Przysłowia o grudniu 

 Mroźny grudzień, wiele śniegu, żyzny 
roczek będzie w biegu. 

 W pierwszym tygodniu grudnia, gdy 
pogoda stała, będzie zima długo bia-
ła. 

 Grudzień jaki, czerwiec taki. 

Kupon konkursowy  Forum 2/2019 
  
  Hasło krzyżówki - …………………………………….. 

……………………………...………………………………………… 

Imię i nazwisko ucznia ………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Kupon składamy u  p. Małgorzaty Kwiatkow-

skiej 

Rozwiąż krzyżówkę! 
Wypełnij kupon! 

 

 
1. Jan Paweł II 
2. Imię siostry Jana Pawła II 
3. Państwo, w którym mieszka Ojciec Święty 
4. Jedno z zainteresowań Jana Pawła II 
5. Nazwisko Patrona naszej Szkoły 
6. Miejsce objawień Matki Bożej 
7. Imię mamy Karola 
8. Choroba, na którą zmarł brat Jana Pawła II 
9. Miasto rodzinne naszego Patrona 
10. Ukochane góry  Jana Pawła II 

 

 Wykreślanka 
 

Wyszukaj wyrazy14 wyrazów związanych z posta-
cią Świętego Jana Pawła II. 
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