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Mission Impossible — czyli praca  w internacie 
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Praca wycho-

wawcza w inter-
nacie 

Co proponuje 
nam internat? 

Stypendium 
Prezesa Rady 

Ministrów 

Akcje charyta-
tywne 

 
Sukcesy  
sportowe 

  Nasza szkoła istnieje już 50 lat. 

Od początków jej istnienia działa in-

ternat. Od zawsze ciekawi tych, którzy 

w nim nie mieszkają i przygarnia tych, 

którzy mają daleko do domu. Zapyta-

liśmy Panią kierownik internatu 

Agnieszkę Olejnik, na czym polega 

praca w internacie.  

 Praca w internacie nawiązuje do 

tytułu tego artykułu - Mission Impossible, 

czyli w wolnym tłumaczeniu niemożliwa 

misja. To film, gdzie główny bohater musi 

udowodnić, że jest niewinny, mimo że do-

wody wskazują na niego. Dlatego ekraniza-

cja ta ma taką nazwę, a nie inną. Rolę Etha-

na Hunta ( bohatera głównego ) w naszym 

internacie pełni pani kierownik internatu 

Agnieszce Olejnik, która misję niemożliwą 

wypełnia już od 16 lat, czym udowadnia, że 

niemożliwe jest możliwe. Z tą prawdziwą 

bohaterką nie sposób było nie porozmawiać 

na temat jej obowiązków. 

Red.: Czy cieszy się Pani, że pracuje w 

internacie? 

Pani Kierownik: Patrząc z perspek-

tywy czasu myślę, że tak. Jest to już 16 

rok mojej pracy i cieszę się, że tu je-

stem. Jest to praca ciężka, często długo 

trzeba czekać na efekty, ale dająca jed-

nocześnie satysfakcję. 

Czy lubisz dosta-
wać prezenty —

ankieta 
 

Kapłańskie słowo na 
Święta Bożego  

Narodzenia 

 Red.: Jak Pani postrzega młodzież miesz-

kającą w internacie? 

Pani Kierownik: Przede wszystkim, że 

każdy z wychowanków jest inny. Każdy ma 

swoją historię, problemy. Do tego dochodzi 

różnorodność charakterów i tworzy się cie-

kawa mieszanka. Generalnie myślę, że nie 

ma złej młodzieży. Tylko wzajemnie musi-

my się zrozumieć. My jako wychowawcy 

spełniamy tu jakąś określoną rolę, wy mło-

dzi też przychodzicie tu w jakimś konkret-

nym celu. Dobrze, jeśli znajdziemy nić po-

rozumienia i wzajemnego zrozumienia . 

Bywa jednak, że czasami długo musimy 

pracować nad tym, aby znaleźć kompromis. 

A to wtedy wyzwanie dla nas wychowaw-

ców. 

Red.: Co w pracy wychowawcy internatu 

wydaje się najciekawsze? 

,  
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  rok szkolny. Co roku obchodzimy Zaduszki, Andrzejki, 

Mikołajki z prawdziwym św. Mikołajem i prezentami, 

wspólną uroczystą Wigilię. Ponadto mocno wspierają nas 

nauczyciele pracujący w internacie. W tym roku są to 

nauczyciele wychowania fizycznego, którzy zapewniają 

dużą dawkę sportu. W ubiegłym roku były to nauczyciel-

ki języka polskiego i języka niemieckiego, które mnó-

stwo czasu poświęciły naszej młodzieży nadrabiając z 

nimi braki w wiedzy.  Poza tym jesteśmy otwarci na pro-

pozycje młodzieży, takie jak np. zbiórka rzeczy potrzeb-

nych na zimę dla zwierzaków ze schroniska w Tomaszo-

wie Mazowieckim. Właśnie z inicjatywy młodzieży robi-

my ją już po raz drugi w ciągu roku . Za chwilę akcja 

Honorowego Oddawania Krwi. Więc osoby chętne do 

pracy, pełne zapału, pomysłów chętnie wspieramy i po-

magamy zrealizować przeróżne  inicjatywy. . Na szczę-

ście jest dość duża grupa osób, która kończy jedną rzecz, 

a zaczyna drugą. I to jest bardzo fajne. 

Red.: Jakie są Pani prywatne zainteresowania? 

Pani Kierownik: Prywatnie zostaje mi mało czasu, ale 

zawsze dobra książka, dobry film i podróże. Chciałabym 

jeszcze tyle pięknych miejsc zobaczyć. W miarę możli-

wości rodzinnie to realizujemy. 

Dziękujemy za rozmowę. 

  Oto, co myśli nasza bohaterka internatu, który 

bez pani Agnieszki Olejnik nie przetrwałby. Trzeba przy-

znać, że praca ta jest bardzo ciężka, zabierająca czas na-

wet prywatny, jak przyznała pani Olejnik w ostatnim py-

taniu. Cóż powiedzieć na zakończenie, po co oglądać 

film Mission Impossible skoro każdy mieszkaniec nasze-

go internatu może w nim tutaj sam uczestniczyć.  

Rozmawiał i opracował Duduś                   

 

 

 

Pani Kierownik: Zmienność sytuacji. Każdy 

dzień jest inny, codziennie są nowe sytuacje, dobre, 

złe, wesołe, przykre. Nie ma monotonii i nudy. Mło-

dzież o to dba, aby nasze dni były tak inne od siebie 

i tak urozmaicone. 

Re.: Które momenty są najtrudniejsze? 

Pani Kierownik: Najtrudniejsze momenty to te, 

kiedy nasza praca nie przynosi efektów i  niektórzy 

idą dalej własną drogą, niekoniecznie właściwą. Na 

szczęście takich sytuacji nie jest dużo. Z reguły uda-

je nam się wypracować jakiś kompromis i porozu-

mienie. Tutaj bardzo ważna jest współpraca z rodzi-

cami. Wspólnymi siłami pokazujemy młodzieży, że 

są alternatywy, że można inaczej postępować, że 

błędy i niepowodzenia można naprawić. 

Red.: Czym różni się praca wychowawcy internatu 

od pracy nauczyciela? 

Wydaje mi się z biegiem czasu, że pracy w interna-

cie jest pracą trudniejszą, ponieważ bardzo wiążemy 

się mieszkającymi tu dziećmi. Nie da się przejść 

obojętnie wobec ich problemów, trudności, kiedy 

przebywamy razem pięć dni w tygodniu. Często żar-

tuję, że tak naprawdę mam prawie dziewięćdziesię-

cioro dzieci ze swymi własnymi włącznie. W szkole 

nauczyciel co 45 minut zmienia klasę. W internacie 

jesteśmy przy młodzieży cały czas. Choćbyśmy bar-

dzo się starali nie da się nie zauważyć niektórych 

sytuacji, zmian zachodzących w młodzieży. Poza 

tym, my poznajemy młodzież od innej strony. Tu, w 

internacie, nikt nie jest anonimowy. Znamy historie 

rodzinne, często trudne, znamy nawyki, przyzwy-

czajenia , ale też poznajemy różnorodne uzdolnienia 

młodzieży. Wspólne przeżywamy również sukcesy  

naszych uczniów, radosne wydarzenia rodzinne. W 

jakimś stopniu zastępujemy młodzieży dom rodzin-

ny i jest w nim dobra atmosfera, o czym świadczy 

fakt, że absolwenci wracają do nas chętnie, nawet ze 

swoimi rodzinami, co jest bardzo budujące i moty-

wujące do dalszej pracy. 

Red.: W jaki sposób wychowawcy pomagają mło-

dzieży spędzać czas wolny? 

Pani Kierownik: Organizujemy różne formy spę-

dzania czasu wolnego. Jest kalendarz imprez na każ-

dy rok  
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Mieszkanie w 
internacie to 
również walka z 
trudami dnia co-
dziennego. Naj-
więcej takich 
walk z trudami, a 
raczej trudnymi 
plamami, toczy 
nasza nieustra-
szona i wiecznie 
zajęta pralka. 
Pracuje bez 
chwili wytchnie-
nia (nawet w 
niedzielę!). Przy-
puszczalnie, to 
właśnie dlatego, 
w internacie stała się niemalże obiektem kultu. To do 
niej ustawiają się kolejki – jak w czasach PRL.               
.  
 Oczywiście, mieszkańców internatu też dosięga-
ją trudy życia. Jednak tutaj łatwiej niż gdziekolwiek in-
dziej sobie z nimi poradzić. Najlepszym tego przykła-
dem jest nauka, odrabianie lekcji. Niejednokrotnie bywa 
tak, że na niełatwy sprawdzian czy kartkówkę, uczymy 
się dużą grupą, czy nawet całą klasą. Umożliwia to sala 
telewizyjna, która jest w stanie pomieścić nas wszyst-
kich. Gdy zakres materiału jest tak trudny, że nie mieści 
się w naszej głowie, na pewno mieści się w umyśle któ-
regoś z wychowawców, którzy chętnie służą pomocą. 
Naturalnie, wychowawcy nie pomagają jedynie w nau-
ce. Ciekawe, czy bez ich rannego budzenia, ktokolwiek 
z nas wstałby na śniadanie albo do szkoły, na lekcje czy 
praktyki?  Kiedy już wrócimy ze szkoły, możemy bez-
trosko poodpoczywać. Jedni skorzystają z czasu odpo-
czynku grając w piłkarzyki, szachy czy warcaby, drudzy 
aktywnie śniąć podczas poobiedniej drzemki.  
  Nawet gdy Łucja, Edmund, Piotr i Zuzanna 
opuścili Narnię, wracali do niej niejednokrotnie. Zawsze 
coś ciągnęło ich do tej magicznej krainy.  
Z wychowankami internatu nie jest inaczej. Internatowe 
życie to najmilsze z wspomnień, które zostaje po skoń-
czeniu szkoły. To dlatego absolwenci tak chętnie odwie-
dzają internatowe mury, chcąc powspominać te najpięk-
niejsze lata życia.  

Ewa 

 

   Chyba każdy z nas wie, czym była Narnia, 

czy to z książek K.L. Lewisa czy z ich ekranizacji. 

Wszyscy doskonale wiemy, co stało się, gdy Łucja 

przeszła na drugą stronę starej szafy – odkryła zupeł-

nie nowy świat, nową rzeczywistość.     

W podobnej sytuacji znajdują się osoby, które zdecy-

dują się zamieszkać w naszym internacie. Już od 

pierwszej chwili, od przekroczenia progu, mają wraże-

nie, że przeniosły się do innego wymiaru. 

  Pierwszą osobą (a właściwie faunem), którą 

poznała Łucja, był Pan Tumnus. W internacie faunowi 

odpowiada wychowawca, który jako pierwszy, każde-

go roku, wita wychowanków. Pierwsi rówieśnicy, któ-

rych poznajemy to ci, z którymi dzielić będziemy 

(najczęściej trzyosobowy pokój). To z tymi osobami 

przez najbliższe lata tworzyć będziemy nasz pokojo-

wy mikroświat. Pierwsze miesiące to etap nawiązywa-

nia przyjaźni i poznawania rówieśników. Z tymi ostat-

nimi, pierwszaki najdokładniej poznają się podczas 

jednej z uroczystości internatowych, jaką są otrzęsiny 

klas pierwszych.               .        

W tym roku najefektowniejszą konkurencją było doje-

nie krówki, za którą służyło odpowiednio udekorowa-

ne krzesło. Wymionami były białe, gumowe rękawicz-

ki, napełnione mlekiem. Zadaniem klas pierwszych 

było jak najszybciej wydoić krowę i wypić mleko. Po 

przejściu internatowego chrztu, inne życiowe trudno-

ści na pewno nie będą dla pierwszaków problemem ;) 

Kiedy nowoprzybyli całkiem się zaklimatyzują jest 

już zima. To doskonały czas na zacieśnianie więzów 

przyjaźni, bo zbliżają się święta. Nic nie łączy tak jak 

wspólne dekorowanie pokoju czy tworzenie świątecz-

nych ozdób. Motywuje fakt, iż corocznie przyznawane 

są nagrody za najpiękniej udekorowany świątecznie 

pokój.                 .  

  Do Narnii, Łucja przyprowadziła swoich braci 

i siostrę. Już od początku ich wizyty czekały na nich 

trudności (między innymi pokonanie Białej Królo-

wej). Jednak, gdy się z nimi uporali, spędzili w Narnii 

długie, szczęśliwe lata.  

A teraz z punktu widzenia  mieszkańców internatu 

Wolborska Narnia, czyli o życiu w internacie:) 



Rok 2017/2018  numer 2  

Str. 4 

Rok 2017/2018  numer 2  

Stypendium Prezesa Rady Ministrów 

 
 17 listopada około godziny 11.00 z naszej 
szkoły wyjechał uczeń klasy III technik informatyk 
Szymon Dziubałtowski wraz ze swoja wychowawczy-
nią panią Anną Pałubska. Kierowali się na Uniwersy-
tet Łódzki w Łodzi, aby odebrać Stypendium Prezesa 
Rady Ministrów. Przypominamy, że Szymek jest naj-
lepszym uczniem naszej szkoły, który za ostatni rok 
szkolny osiągnął średnią ocen 5,33 :)) 
 Przedstawiamy bezpośrednią relację Szymo-
na z tego wydarzenia. 
 
  
 Na wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkie-
go w piątek 17 listopada przyjechało około 200 uczniów 
ze szkół Ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego 
wraz ze swoimi nauczycielami i niekiedy 
także rodzicami. Było więc naprawdę dużo 
ludzi. Ze względu na ilość uczestników 
wychodziliśmy po około dwadzieścia pięć 
osób na scenę auli wydziału zarządzania 
Uniwersytetu Łódzkiego, a tam Wojewoda 
Łódzki pan Zbigniew Rau, Wiceprezydent 
Łodzi oraz Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
wręczali nam specjalne dyplomy informu-
jące o przyznanym nam stypendium Preze-
sa Rady Ministrów pani Beaty Szydło. Dy-
plom już został przekazany naszej szkole. 
Pan Wojewoda Zbigniew Rau rozmawiał 
ze mną i pytał, czy idę na studia. Odpowie-
działem, że jeszcze się zastanawiam. Na-
stępnie 
 
 
  Rektor Uniwersytetu Łódzkiego 
zachęcał mnie, abym w przyszłości wybrał 
jako miejsce dalszej nauki Uniwersytet 
Łódzki, a później wygłosił  przemówienie 
okolicznościowe, które wszystkim się bar-
dzo podobało. Efektem mojego pobytu na 
uniwersytecie Łódzkim było otrzymanie 
przeze mnie stypendium finansowego na 10 
miesięcy, które będzie wypłacane w dwóch 
ratach — na I i II semestr. Po oficjalnych 
przemówieniach miał miejsce wykład dla  

 

 

 

stypendystów, a później poczęstunek — kawa, herba-
ta, kanapki i ciasto.  
 Jestem zadowolony z tego pobytu, odebrałem 
także serdeczne gratulacje od swojej wychowawczyni, 
która powiedziała, że miło jej być moim wychowaw-
cą, co najbardziej utkwiło mi w pamięci. Szkoda tyl-
ko, że  do Wolborza wracaliśmy dwie i pół godziny, 
ponieważ w Łodzi  były korki. 

Szymon Dziubałtowski 

 
Gratulujemy!!!! 
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 W związku ze zbliżającymi się Świętami 

Bożego Narodzenia przeprowadziliśmy wśród 

Was  ankietę na temat prezentów świątecznych. 

Możecie rzucić na nią okiem w wolnej chwili. 

Liczba osób biorących udział w ankiecie to 39. 

1. Czy dostajesz prezenty świąteczne ? 

Tak - 34 osoby  
Nie - 2 osoby 
Wstrzymali się od głosu - 3 osoby 

2. Od kogo dostajesz prezenty? 

Od przyjaciół - 6 osób 
Od Św. Mikołaja - 5 osób 
Rodzice/rodzina - 32 osoby 
Od dziewczyny - 1 osoba 

3. W jakim stopniu spełniają twoje ocze-

kiwania? 

Spełniają oczekiwania 76% uczestników ankiety, natomiast 
nie spełniają w ogóle 24% 

 
4. Co chciałbyś dostać w tym roku pod 

choinkę? 

- samochód, kredki, kosmetyki,  
- niespodziankę, motocykl,  
- wygrany kupon w totolotka 
- zwierzątko 
- perfumy 
- biżuterię, książki, nowe buty, 
Inne nietypowe odpowiedzi ( bmw i ubezpieczenie na 10 lat, 
hajs, męża, dziewczynę, chłopaka) 
 

 
 

 

 

24%

76%

1. Spełnia

2. Nie

spełnia

 5. Co jest dla 
ciebie najważ-
niejsze w prezen-
cie? 
 wartość emo-

cjonalna - 15 
osób-  

 - wartość praktyczna - 14 osób 
wartość emocjonalna i praktyczna - 6 osób 

wartość estetyczna - 1 osoba 

cena - 1 osoba 

6. Czy sam wręczasz komuś prezenty? 

Tak - 36 osób 
Nie - 2 osoby 
Wstrzymali się od odpowiedzi - 1 osoba 

7. Wolisz otrzymywać czy dawać prezen-

ty? 

Otrzymywać - 15 
Dawać - 14 
Otrzymywać i dawać - 8 
Wstrzymali się od odpowiedzi - 2 osoby 

8.  Jaki otrzymałeś najdziwniejszy prezent? 
- mydło 
- bieliznę 
- szlafrok 
- płytę z muzyką ściągniętą z internetu 
- książeczkę katolicką 
- rózgę  
Niektórzy twierdzą, że dostali również dziwny prezent w posta-
ci: kanapki z masłem czy rózgi . 
1 osoba stwierdziła, że dziwność to pojęcie względne (nie 
udzielając odpowiedzi ). 1 osoba stwierdziła, że jest normalna i 
nie dostaje dziwnych prezentów 
wstrzymało się od odpowiedzi - 28 osób 
 

9. Czy angażujesz się w bezinteresowną 

pomoc innym? 

Tak - 28 osób 
Nie - 11 osób 
 

Otrzymaliśmy również komentarz od jednej z ankie-
towanych: Uważam, że ankiety powinny być prze-
prowadzane częściej i żeby wypełnianie ich zajmo-
wało 45min – podpisano: Sandra J:) 

Opracowały i przeprowadziły 
Magdalena Ciotucha i Ewelina Lenarcik III TL 

 

Pod choinką... 
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Polsce , a dochód z nich, przeznaczony jest dla naj-
młodszych potrzebujących wsparcia - dofinansowane 
zostają domy samotnej matki, ośrodki rehabilitacyjne 
i świetlice środowiskowe. 
 
 Czy możemy wyobrazić sobie święta spędzo-
ne bez najbliższych? Niestety, dzieci z domów dziec-
ka są skazane na taki scenariusz i nie mogą liczyć na 
podarunki od rodziny. Tu wkracza organizacja, która 
zakłada, iż każdy z nas może zostać świętym Mikoła-
jem. TVP2 jest organizatorem koncer tu w jednym 
z największych miast w naszym państwie, podczas 
którego zbierane są dary i pieniądze przekazywane 
później trzem placówkom: Placówce Opiekuńczo-
Wychowawczej dla Dzieci i Młodzieży w Starogar-
dzie Gdańskim, Zespołowi Placówek Opiekuńczo-
Wychowawczych w Człuchowie oraz Ośrodkowi 
Wsparcia Dziecka i Rodziny „Na Skarpie” w Malbor-
ku. 
 Innym sposobem na okazanie dobroci serca w 
tym okresie jest zakup misia z limitowanej serii. Fun-
dacja TVN nie jesteś sam, drogeria Rossman oraz 
portal Allegro zajmują się ich sprzedażą w cenie 50 
zł. Zyski zostają przeznaczone na budowę Centrum 
Profilaktyki Nowotworowej. 
 Stowarzyszenie WIOSNA również wykorzy-
stuje przedświąteczny czas na czynienie i szerzenie 
dobra oraz filantropii. Działa w dwóch akcjach: Szla-
chetnej Paczcę oraz Akademii Przyszłości. Pierw-
sza z nich obejmuje działania związane z obdarowy-
waniem prawdziwie potrzebujących rodzin paczkami 
dostosowanymi do ich indywidualnych potrzeb oraz 
marzeń. Druga natomiast dotyczy obejmowania opie-
ki konkretnej osoby nad konkretnym dzieckiem. 
Wspiera ona je w dążeniu do celu, spełnianiu pra-
gnień oraz daje poczucie własnej wartości. 
 Bez wątpienia okres przed Bożym Narodze-
niem sprzyja tworzeniu takich akcji i zbiórek. Jeste-
śmy bardziej podatni na czynienie dobrych uczynków 
i dzielenie się tym, co posiadamy. Możemy podaro-
wać komuś zupełnie obcemu prezent, dać pewnego 
rodzaju wsparcie, ofiarować pomoc, nie oczekując nic 
w zamian. A może też i wierząc, iż dane dobro wraca 
do nas zwielokrotnione. 
 

Blanka Zasowska II TL 
 

  

 Niestety, Święta to nie tylko materializm, 
prezenty i szybko przemijająca radość. To także 
czas zadumy nad powinnością człowieka, którą 
jest bycie dobrym. Warto to sobie uświadomić 
chociaż w tym okresie. 
 

 Każdy z nas marzy o idealnych świętach Bożego 
Narodzenia. Skrupulatne przygotowania, zapach piernicz-
ków, wyczekiwanie upragnionych podarków spod zielo-
nego drzewka. To wszystko składa się na nasze, upragnio-
ne celebrowanie narodzin Jezusa. Jednak nie każdy jest w 
stanie w tym okresie cieszyć się z tej radosnej nowiny. 
Często ograniczenia finansowe sprawiają, iż owe marze-
nia są zupełnie nieosiągalne dla pewnych rodzin. 
 Naprzeciw tym nierównościom, w ten szczególny 
czas, tworzone są przedświąteczne akcje charytatywne. 
Mają one na celu bezinteresowną pomoc poprzez zgroma-
dzenie dóbr rzeczowych bądź pieniężnych na rzecz osób 
niezdolnych do zrealizowania nawet podstawowych trady-
cji wigilijnych, a także korzystając z miłosiernego nastro-
ju przedświątecznego, organizuje się zbiórki dla najbar-
dziej potrzebujących. 
 Jedną z popularniejszych organizacji jest Wielka 
Orkiestra Świątecznej Pomocy. " Celem Fundacji jest 
działalność w zakresie ochrony zdrowia, polegająca na 
ratowaniu życia chorych osób, w szczególności dzieci, i 
działanie na rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak również 
na działaniu na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki 
zdrowotnej." - cel ten osiąga się poprzez zbiórki realizo-
wane przez wolontariuszy na terenie całego kraju, zakup 
sprzętu medycznego oraz prowadzenie lekcji z zakresu 
pierwszej pomocy w szkołach. W tym roku odbędzie się 
26. Finał WOŚP, z którego uzbierane środki wpłyną na 
rzecz podstawowych oddziałów neonatologicznych. 
 "Bądźmy świadkami miłości" - tak brzmi hasło 
tegorocznej Świątecznej Zbiórki Żywności organizowanej 
przez Federację Polskich Banków Żywności w współpra-
cy z supermarketami, której ideą jest ofiara na rzecz in-
nych podczas przedświątecznych zakupów. Polega ona na 
wrzucaniu do specjalnych koszy w sklepach produktów, 
które mogą być przydatne dla najuboższych. 
 Zapewne nie jest nam obce "Wigilijne dzieło po-
mocy dzieciom" pod patronatem Car itasu. Rozpoczy-
na się wraz z pierwszą niedzielą Adwentu i polega na 
sprzedaży świec wigilijnych, które można nabyć w każ-
dym kościele w   

 

Przedświąteczne pomaganie, 

czyli współczesne akcje charytatywne 
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 Dużymi krokami zbliża się Boże Narodze-

nie. Warto pochylić się nad znaczeniem tych 

Świąt w naszym życiu.  

 Przede wszystkim, musimy uświadomić 

sobie, że jest to uroczystość religijna, w której 

wspominamy dar  wcielenia Syna Bożego. Ta 

prawda zawarta jest już w samej nazwie tego 

świątecznego dnia — Bożego Narodzenia. 

 Niestety, dziś widzimy, że Święto to prze-

mienia się coraz bardziej w konsumpcyjną ucztę. 

Dlatego ważne jest sięgnięcie do najważniejszych 

aspektów tych Świąt. Przede wszystkim, jest 

wśród nich wymiar wspólnotowy. Najpierw w 

kontekście najbliższej rodziny, z która spotykamy 

się w wigilijny wieczór, aby połamać się opłat-

kiem i złożyć sobie życzenia. Po wieczerzy, od-

bywa się spotkanie w większej wspólnocie na Pa-

sterce czy w dzień Bożego Narodzenia. Dlatego 

właśnie ten wyjątkowy czas łączy się także z po-

jednaniem. Niestety, w naszych rodzinach coraz 

trudniej o przebaczenie. Często Wigilia przemie-

nia się w oschłe, przymusowe i przykre spotkanie, 

podczas którego życzenia ograniczają się do po-

zbawionego serca i głębi sformułowania wszyst-

kiego najlepszego. Sama kolacja wigilijna pozba-

wiana jest wymiaru duchowego. W wielu domach 

nie czyta się już Pisma Świętego przypominające-

go o tym, co nas gromadzi przy wspólnym świę-

towaniu. Nie śpiewa się kolęd czy choćby nie od-

słuchuje się ich puszczonych z płyty. 

 

 

 

 

 

  Może wydawać się, że to tylko drobnostki. 

Trzeba jednak pamiętać, że te drobnostki tworzą 

większą całość, całość, która jest w tym wszystkim 

najważniejsza. Wkrótce zamiast świętować Boże 

Narodzenie, może okazać się, że niektórzy będą 

przeżywać dzień karpia czy dzień pieroga. 

 Wypada więc życzyć, aby zbliżająca się te-

goroczna uroczystość nie zakończyła się zdaniem 

Święta, święta ...i po świętach. Niech będzie to czas 

pięknych spotkań w gronie najbliższych zebranych 

wokół Małego Jezusa.  

Ksiądz Michał 

 

Słowo kapłańskie  
na Święta Bożego Narodzenia 
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     UCZNIOWIE Z WOLBORZA MISTRZAMI 
POWIATU I WOJEWÓDZTWA W HALO-
WEJ PIŁCE NOŻNEJ! 
        

  20 listopada w hali sportowej w Moszczenicy zosta-

ły rozegrane mistrzostwa powiatu piotrkowskiego w halowej 
piłce nożnej. Do turnieju zgłosiły się szkoły z Bujen, Czarno-

cina, Szydłowa i Wolborza.  Uczniowie ZS CKU w Wolborzu 
rywalizację rozpoczęli od wygranej z zespołem z Czarnocina 
3:0. W kolejnym meczu pokonali uczniów z Bujen 2:0, a w 

ostatnim  drużynę z Szydłowa 2:1. Najwięcej bramek dla na-
szej szkoły strzelił Piotr Żerek. W rywalizacji szkół powiato-

wych nasza szkoła okazała się najlepsza. 
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Zwycięstwo w turnieju piłki nożnej!!! 

 Uczniowie naszej szkoły wygrywając zawody 
powiatowe uzyskali prawo gry w turnieju o mistrzostwo 
województwa łódzkiego Zrzeszenia LZS. Zawody te 23 
listopada zorganizowała szkoła z Zelowa. Drużyna ZS 
CKU w Wolborzu  również w tym turnieju okazała się 
najlepsza pokonując gospodarza zawodów Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych w Zelowie 6:1 i ponownie szkołę z 
Czarnocina ,tym razem 8:2. Królem strzelców zawodów 
został Piotr Żerek zdobywca 10 bramek. W ciągu tygodnia 
ZS CKU w Wolborzu zdobył tytuł mistrza powiatu i woje-
wództwa w halowej piłce nożnej. Gratulujemy !!! 
 ZS CKU w Wolborzu reprezentowali : Piotr Że-
rek, Hubert Pirek, Dawid Serwa, Łukasz Jakóbczyk, Artur 

Link, Jakub Link, Adrian Fijałkowski, Dawid Szadkow-
ski, Michał Stępniak, Antoni Kalinka, Jakub Kobus, Jakub 

Ruciński i Jakub Kaźmierczak. 

Serdecznie gratulujemy!!! 


