„BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI”

Hasło tegorocznego programu duszpasterskiego towarzyszyło rekolekcjom
wielkopostnym dzieci i młodzieŜy ZSP w Czerniejewie w dniach 15 – 17 marca. Ćwiczenia
rekolekcyjne prowadził ks. Tadeusz Bachorz – miejscowy wikariusz i katecheta w naszej
szkole. Dzieci
i młodzieŜ pod troskliwa opieką wychowawców i nauczycieli nie tylko
słuchali Słowa BoŜego, ale uczestniczyli w przygotowanej przez nie Drodze KrzyŜowej oraz
brali udział
w konkursie plastyczno – fotograficznym o tematyce wielkopostnej. Ich prace
zostały wystawione w nawie bocznej kościoła. 70 prac zostało wystawionych i nagrodzonych
na zakończenie rekolekcji. Wystawę przygotowały: część fotograficzną uczennice klasy IIbG
a część plastyczną uczennice klasy IbG pod kierunkiem p. Beaty Buczkowskiej.
Uczniowie zostali podzieleni na następujące przedziały wiekowe w których nagrodzeni
zostali:

*

klasy I –III SP

*

w kategorii plastycznej:
I miejsce –ROZALIA KAPSA kl.IIIa
II miejsce – DAMIAN LEWANDOWSKI kl.IIIa i ERYK PAWLAK kl.IIa
III miejsce – KLAUDIA WILCZYŃSKA kl.IIb

*

klasy IV – VI SP

* w kategorii plastycznej:
I miejsce – MATEUSZ ŚRUBA kl.IVb
II miejsce – JAKUB SMOLAREK kl.IVb
III miejsce - JAKUB SKOWROŃSKI kl.IVb
* w kategorii fotograficznej – grupowo:
I miejsce - AMANDA SOBCZYK, ANGELIKA BISKUP, DANIEL
WIŚNIOWSKI kl.Vb, KAMIL BISKUP kl.VIa
II miejsce – BEATA POPIEL, DARIA BIAŁA kl.Vb
III miejsce – JACEK SOBIESIŃSKI, OSKAR ROGUSZKA kl.Va
i MONIKA BONCLER, SYLWIA KWAPIŃSKA kl.VIa

*

klasy I – III G

* w kategorii plastycznej:
I miejsce – ANNA JÓŹWIAK kl.IIbG
II miejsce – PATRY KUSY kl.IIaG
III miejsce – PAULINA KOSMALA kl. IIbG
* w kategorii fotograficznej:
I miejsce - KATARZYNA BUCZKOWSKA kl.IIbG
II miejsce – DARIA ZOBEL kl.IaG
III miejsce – MARIA BUCZKOWSKA kl.IbG
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i róŜnego rodzaju nagrody ufundowane przez
ks. Proboszcza parafii czerniejewskiej Adama Kapkę.
W czasie rekolekcji nie brakowało pięknych śpiewów zgodnie z myślą, Ŝe „kto śpiewa ten
dwa razy się modli”. Śpiewy prowadziły Dagmara i Magdalena, którym bardzo serdecznie
dziękujemy.
Oby to ziarno tak bogato ilustrowane przykładami, które na glebę serc dzieci i młodzieŜy
zasiewał ks. Tadeusz wydało obfite owoce.
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