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Wielkanoc w mieście 

Kilka słów od redaktora naczelnego 
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Wielkimi krokami zbliża się wyczekiwana przez wielu ludzi  
wiosna oraz święta Wielkanocne. Z tego powodu pojawia się 

dodatkowy numer naszej gazetki, który ma za zadanie zachęcić 
wszystkich do lepszego przygotowania do tych wspaniałych 

świąt oraz podjęcia pewnych refleksji dotyczących                
Wielkanocy i nie tylko. 

W tym szczególnym okresie, którym się do nas zbliża warto 
podjąć działania, które sprawią, że będziemy szczęśliwsi. Może 

należy wyznaczyć sobie kilka drobnych rzeczy, które warto 
zmienić nim nadejdzie wiosna i dążyć do ich osiągnięcia? 

Wszystkim życzę realizacji podjętych postanowień oraz       
szczęśliwych, radosnych świąt i SMACZNEGO JAJKA :) 

Redaktor naczelny szkolnej gazetki 

Zima dobiegła końca. Niebawem nadejdzie upragniona wiosna, a wraz z nią Święta Wielkiej Nocy. To 

kolejna okazja, aby spędzić wolny czas w rodzinnym gronie. Różne są tradycje związane z wielkanocnym 

świętowaniem. Zgodnie z obyczajem w sobotę święcimy pokarmy, w niedzielny poranek zasiadamy do 

wielkanocnego śniadania, a w poniedziałek strumieniami wody świętujemy „śmigus-dyngus”. Na wsi   

szczególnie kultywowany jest „lany poniedziałek”, w który każda oblana panna ma szansę szybko wyjść za 

mąż.  

Wielkanoc w mieście, to czas na pierwszy wiosenny spacer. Alejki parków w ostatnich latach           

zapełniają się spacerującymi rodzinami cieszącymi się wiosenną aurą. To także okres rodzinnych wizyt. 

Wielkanoc w domu jest coraz mniej popularna, a tradycje są naginane. Mając dość przedświątecznej   bie-

ganiny Polacy spędzają święta poza domem w hotelach lub restauracjach, SPA, a tradycyjną święconkę ku-

pują w Internecie. 

Jakub KRZYSZTOFCZYK 

Źródło: www.koszykwielkanocny.blox.pl  



Ciekawe sposoby robienia pisanek 

Powodzenia w robieniu 
pisanek! 
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Aleksandra BUBEL 

Decoupage 

Potrzebne przedmioty: 

  surowe jaja 

 ozdobne serwetki       
(wzór w kwiaty) 

 klej do decoupage’u  
(może być Vikol)  

 bezbarwna farba wodna 

Kolejne czynności: 

1. Na początku umyj jajo w   

ciepłej, ale nie gorącej wodzie 

2. Następnie wytrzyj je i zrób z 

niego wydmuszkę (pamiętaj, że-

by dokładnie ją oczyścić!) 

3. Odłóż je do wyschnięcia, w 

tym czasie wytnij wybrane wzory 

z serwetek.  

4. Rozdziel wycięte wzory 

(serwetka zazwyczaj ma trzy 

warstwy), będzie potrzebna war-

stwa na której najwyraźniej wi-

dać wzorek 

5. Posmaruj jajko klejem i deli-

katnie przyłóż wycięte wzory, 

powinny dokładnie przylegać do 

skorupki.  

6. Pozostaw do wyschnięcia, a 

następnie pomaluj bezbarwną 

farbą, poczekaj aż wyschnie i 

gotowe! 

Jeśli nie masz zamiaru  brudzić 

się barwnikami, a chciałbyś 

stworzyć pięknie ozdobione jaja 

wielkanocne, możesz ozdobić je 

muliną, kolorowymi tasiemkami. 

Wystarczy posmarować jajko 

klejem i poobklejać muliną czy 

tasiemkami. 

Do zdobienia pisanek można 

również wykorzystać posypki 

cukrowe. Wystarczy oblepić w 

niej mokre, ciepłe jajko.  

Na Śląsku do farbowania pisanek 

(kroszonek) używa się             

przeważnie naturalnych        

barwników, kolor niebieski    

można uzyskać dotując jaja w  

wodzie z czerwoną kapustą, żółty 

za pomocą kurkumy, brązowy 

kolor pomogą uzyskać liście   

cebuli, a różowy buraki. Po     

zafarbowaniu jajka na wybrany 

kolor można na nim zrobić  

wzorki za pomocą wykałaczki i 

octu. Na Śląsku  kolor pisanek 

ma różne znaczenie: czerwony 

oznacza miłość, Zielony nadzieje, 

żółty jest dla chłopaka, którego 

sie nie chce, a czarny dla kogoś 

ważnego.  

Nieodłączną częścią Wielkanocy jest robienie pisanek. Przedstawimy wam kilka pomysłów. 



Chleb symbolizuje ciało      
Chrystusa, gwarantuje dobrobyt   

i pomyślność. 

 

Wędlina jest symbolem zdrowia 
i płodności. 

 

Jajko symbolizuje życie. 

 

Sól symbolizuje nam          
oczyszczenie i prawdę. 

Ser oznacza przyjaźń            
człowieka z przyrodą. 

 

Ciasto to symbol umiejętności i 
doskonałości. 

 

Chrzan oznacza siłę. 

 

Baranek symbolizuje           
przezwyciężenie zła. 

 

Słodycze i owoce są wkładane 
dodatkowo, tak jak ulubione 

przedmioty. 

 

Wiklinowy koszyczek można 
również przyozdobić kolorowymi 
serwetkami, gałązkami borówek 

czy kwiatami 

Koszyczek wielkanocny 
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Do koszyczka 
wielkanocnego można 
włożyć coś co ma dla 

nas szczególne 
znaczenie 

Co roku wybieramy się na święcenie naszych koszyczków wielkanocnych. A czy kiedyś             
zastanawialiście się co znajduje się w koszyczku i jakie ma to znaczenie? 

Natalia WNUK 

http://www.garneczki.pl/tagi/koszyczki-wielkanocne/ 

http://www.garneczki.pl/tagi/koszyczki-wielkanocne/ 

http://www.garneczki.pl/tagi/koszyczki-wielkanocne/ 



Żółć, biel i zieleń to kolory 
Wielkanocy 
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Świąteczna dekoracja stołu 

Aleksandra SARNIAK 

Stoły Wielkanocne są wizytówką naszego domu. 

Powinny one wyglądać pięknie, abyśmy z przyjem-

nością zasiedli do śniadania. Warto zadbać więc o 

dekoracje stołu, które podkreślą ciepłą,  domową i 

bardzo wiosenną atmosferę tych dni. Oto kilka 

wielkanocnych inspiracji i propozycji na wygląd 

świątecznego stołu. 

Wszelkie ozdoby, dekoracje i drobiazgi dodają 

uroku i dodatkowo podkreślają atmosferę tego 

okresu. Warto zatem zadbać o każdy detal. 

Kolory takie jak żółty, biały i zielony podobnie jak 

Wielkanoc kojarzą nam się z wiosną.  W tym    

czasie natura się budzi. Żonkile będą idealną żywą 

dekoracją naszych świątecznych stołów. Dzięki 

temu zyskają wiele uroku. 

W naszym regionie, a mianowicie na Śląsku nie 

można jednolicie przedstawić dekoracji           

świątecznych stołów, ponieważ  tyle ile rodzin tyle 

pomysłów. Każdy inaczej obchodzi te święta wiec 

i dekoracje są inne. Ta różnorodność sprawia, że 

moim zdaniem Wielkanoc jest najfajniejszym  

świętem, bo możemy razem świętować z rodziną. 

http://muratordom.pl/galeria-artykulu/dekoracje-

stolu-na-wielkanoc,12045/7643/39053/ 

http://www.urzadzamy.pl/kuchnia/meble/stoy-na-
wielkanoc,18_5473.html 

http://www.urzadzamy.pl/kuchnia/meble/stoy-na-
wielkanoc,18_5473.html 
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Kamila PLESIŃSKA 

Odpowiedni ubiór na święta Wielkanocne 

Sukienka (Orsay) 199 PLN 

Szpilki (Ryłko) 299 PLN 

Torebka (Kazar) 449 PLN 

Kolczyki (Apart) 79 PLN 

Bransoletka (Apart) 119 PLN 

Naszyjnik (Apart) 149 PLN 

Garnitur (Bytom) 499 PLN 

Koszula (Bytom) 99 PLN 

Krawat (Bytom) 99 PLN 

Buty (Lasocki) 199 PLN 

Sukienka (Bon prix) 139 PLN 

Szpilki (Ryłko) 279 PLN 

Torebka (Orso Nero) 269 PLN 

Kolczyki (Apart) 49 PLN 

Bransoletka (Lilou) 120 PLN 

Święta to szczególny 
okres, w którym 

powinno się wyglądać 
elegancko 
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Natalia WNUK 

Czym są święta Wielkanocne? 

Wielkanoc jest najstarszym i 

najważniejszym świętem    

chrześcijańskim, obchodzonym 

na pamiątkę Zmartwychwstania 

Chrystusa. 

Wielki Tydzień rozpoczyna 

Niedziela Palmowa, następnie 

trzy ostatnie dni tego tygodnia 

czyli Wielki Czwartek, Wielki 

Piątek, Wielka Sobota i Niedziela 

Zmartwychwstania tworzą     

Triduum Paschalne. Cały okres 

świąt Wielkanocy trwa 50 dni, a 

kończy go Niedziela Zesłania 

Ducha Świętego. Czterdziestego 

dnia obchodzona jest             

uroczystość Wniebowstąpienia 

Pana Jezusa. 

Zwyczaje i tradycje: 

Palmy wielkanocne, czyli rózgi 

wierzbowe , gałązki bukszpanu, 

malin, ozdabiano przykładowo 

mchem, kwiatami, ziołami, czy 

też kolorowymi piórkami. Po 

poświęceniu bije się nią lekko 

domowników na szczęście, a 

włożone do wazonu bronią 

przed złem. 

Święconka to koszyczek     

wielkanocny, z którym           

wybieramy się w wielka Sobotę 

na poświęcenie go (znaczenie i 

to co powinniśmy włożyć    

znajdziecie w poprzednim      

artykule). Niedziele rano po 

mszy powinno się zjeść           

poświęcone rzeczy. 

Świąteczne porządki mają 

symboliczne znaczenie, pomimo 

tego, że dużo osób jest         

przekonanych, że sprzątanie na 

święta nie jest niczym ważnym. 

Dzięki nim wymiatamy z    

mieszkania zimę i choroby. 

Lany poniedziałek, czyli     

śmigus dyngus to zabawa, która 

bardzo dobrze znamy.      

Dziewczęta polane wodą w ten 

dzień maja wielką szanse na za 

mąż pójście.  

Topienie Judasza, czyli kukułki 

z siana, ubranej w stare rzeczy a 

następnie w rzucenie „zdrajcy” 

do wody to zwyczaj, który     

obchodzi młodzież w Wielką 

Środę. 

http://lubelskie.regiopedia.pl/zdjecie/pal
my-wielkanocne-125497 

Malwina Szymocha 
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Czas wielkiej radości 

Aleksandra KRAKOWIAK 

 Każdy z nas obchodzi jakieś święto, jedni urodziny, inni imieniny. Są też tacy, którzy obchodzą dzień      
Nutelli czy naleśnika. Jednak jedną z cech, która łączy nas, ludzi wiary, jest to, iż wspólnie obchodzimy święta, kiedy 
wspominamy wydarzenia z życia Pana Jezusa, cierpimy razem z Nim i cieszymy się, gdy ponownie do nas  
przychodzi. 

Najważniejszym i najstarszym świętem kościoła katolickiego jest Wielkanoc, synonimicznie Wielka  
Niedziela, Zmartwychwstanie Panieńskie, w gwarze mazowieckiej Wielki Dzień, a w prawosławiu Pascha.  
Upamiętnia ono zmartwychwstanie Pana Jezusa. 

Przygotowania do przyjścia Pana zaczynają się jednak czterdzieści dni wcześniej, w Środę Popielcową.  
Ów czas symbolizuje okres w życiu Pana Jezusa, kiedy przez czterdzieści dni wędrował przez pustynię i nie dał 
zwieźć się żadnym pokusom oferowanym przez złe duchy. Jest to przykład dla nas, abyśmy przez czas Wielkiego 
postu przygotowali swoją duszę i ciało na ponowne przyjście Chrystusa. Co prawda następuje to w każda niedzielę, 
ale Niedziela Zmartwychwstania jest dniem najbardziej uroczystym ze wszystkich. 

Atmosferę zbliżających się świąt można już tak naprawdę poczuć w Niedzielę Palmową, która jest pamiątką  
przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Rozpoczyna ona Wielki Tydzień, podczas którego ma miejsce Triduum Paschal-
ne składające się z Wielkiego Czwartku, Wielkiego Piątku, Wielkiej Soboty oraz Niedzieli Zmartwychwstania. Tridu-
um składa się z czterech dni, a nie trzech, jak nazwa na to wskazuje, ponieważ w czasach współczesnych Jezusowi 
nieco inaczej liczono czas (jeden dzień Triduum liczył się od popołudnia jednego dnia do popołudnia dnia następne-
go). 

Wieczorem w Wielki Czwartek odprawiana jest Msza Wieczerzy Pańskiej upamiętniająca Ostatnią Wieczerzę, w trak-
cie której zostały ustanowione dwa sakramenty, eucharystii oraz kapłaństwa. Wielki Piątek jest pamiątką Męki Pań-
skiej. W tym bierzemy udział w szczególnie uroczystej drodze krzyżowej, drodze, na której końcu na Pana czekała, 
jak wszyscy myśleli, śmierć. Wielka Sobota jest jednym dniem w roku, który nie posiada formularza Mszy Świętej. 
Wciąż smutno po odejściu Chrystusa, jednak pełni nadziei na Jego przyjście udajemy się kościoła z pięknie udekoro-
wanym baziami i bukszpanem koszyczkiem, w którym znajduje się święconka, która staję się święconka, gdy zostaje 
poświęcona J Każdy pokarm, którym się w nim znalazł, nie trafił do niego przypadkowo, ponieważ każdy ma jakieś 
znaczenie. Chleb symbolizuje ciało Chrystusa, jajko to symbol odradzającego się życia, zwycięstwa nad śmiercią, sól 
to oczyszczenie, sedno istnienia i prawdy, wędlino symbolizuje dostatek, chrzan jest natomiast ludowym symbolem 
siły fizycznej i krzepy. W koszyczku pojawią się również baranek z czerwoną chorągwią, do tego urocze zajączki      
i kurczaczki. Po powrocie do domu wszyscy się krzątają i sprzątają łupiny cebuli, którymi wcześniej zostały ufarbo-
wane jajka. Po długim oczekiwaniu nastaje Wielka Niedziela, kiedy Pan Jezus Zmartwychwstaje, co rozpala radość  
w naszych sercach. Świętowanie zaczyna się od szczególnej mszy, którą jest rezurekcja, odprawianej bardzo wcze-
śnie. W dawnych czasach procesja wokół kościoła, której tradycja w dalszym ciągu jest kontynuowana, była zjawi-
skiem niezwykle ciekawym, gdyż jej trasa wytyczona była również obok przykościelnych grobów, aby poinformować 
także zmarłych, że Pan zmartwychwstał. Po powrocie z kościoła rodzina wspólnie zasiadania do pałaszowania wiel-
kanocnego śniadania, które składa się z pokarmów z wielkanocnego koszyczka. W niektórych regionach Polski,  
na przykład na Śląsku, tradycją jest obdarowywanie się małymi prezentami, które przyniósł wielkanocny zając,  
czy szukanie ukrytych w ogrodzie czekoladowych jajek, z czego zwykle najbardziej cieszą się dzieci. Kolejnym 
dniem, kiedy świętujemy, jest Poniedziałek Wielkanocny, czyli tzw. 

 Śmigus Dyngus. Wtedy wszyscy są mokrzy albo pachną wybuchową mieszanką przeróżnych perfum. Kilka-
dziesiąt lat temu najbardziej poszkodowane w ów poniedziałek były niezamężne dziewczęta, gdyż to na nie wylewa-
no litrami lodowatą wodę. Choć trochę strasznie to brzmi, wydaje się być całkiem zabawne :) 

 Jak każde święta, Wielkanoc to nie tylko komercja, ale także czas duchowego przygotowania do najważniej-
szego w roku święta oraz samo Zmartwychwstanie Pana. Wykorzystajmy dobrze czas, który nam jeszcze pozostał. 
Wewnętrzne piękno w końcu liczy się najbardziej. 
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Kamila PLESIŃSKA 

Ciekawe dania Wielkanocne 

Składniki: 

 Sos chrzanowy Winiary (3 łyżki) 

 jajko ugotowane na twardo (4 sztuki) 

 szynka konserwowa (200g) 

 ogórek kiszony (2 sztuki) 

 groszek konserwowy (0,5 puszki) 

 sałata (4 liście) 

 natka pietruszki (do dekoracji) 

 pieprz (do smaku) 

Sposób przygotowania: 

1. Jajko przekrój na ćwiartki. 

2. Szynkę i ogórki pokrój w cienkie paseczki. 

3. Szynkę, ogórki i odsączony groszek połącz z 
sosem chrzanowym. Dopraw pieprzem. 

4. Na liściach sałaty ułóż porcje sałatki i ćwiartki jajka. 

5. Podawaj udekorowane natką pietruszki. 

Przystawka z jajkami 

https://www.winiary.pl/wielkanocny-
stol.aspx/przepis/8427/przystawka-z-jajkami 

Świąteczny schab nadziewany 
morelami i migdałami 

Składniki: 

 schab bez kości (1,5kg) 

 suszone morele (15 sztuk) 

 całe łuskane migdały (100g) 

 Bulion cielęcy Winiary (1 kostka) 

 sól, pieprz (do smaku) 

 skórka z cytryny (1 sztuka) 

 sos pieczeniowy ciemny na każdy 
dzień Winiary (1 opakowanie) 

Sposób przygotowania: 

1. Schab oczyść z błon. Następnie wzdłuż schabu 
zrób  za pomocą długiego noża. 

2. W morelach ponacinaj kieszonki i nadziej je mig-
dałami. Następnie morelami nafaszeruj schab. 

3. Natrzyj mięso solą, pieprzem i skórką cytrynową. 

4. Przełóż do naczynia żaroodpornego i podlej 
szklanką bulionu cielęcego. 

5. Piecz pod przykryciem w temperaturze 180°C 
przez około 45-60 minut. 

6. podawaj na ciepło z ciemnym sosem pieczenio-
wym Winiary 

https://www.winiary.pl/wielkanocny-
stol.aspx/przepis/137922/swiateczny-schab-nadziewany-

morelami-i-migdalami 

„Na tę Wielkanoc życzę wam 
wszystkim ciepła domowego, miłości 

bliźniego, placka wiśniowego” 
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Kamila PLESIŃSKA 

Rekolekcje od zaplecza 

Wielkanoc to święto religijne i wszystkim bardzo dobrze znane, lecz nie wszyscy wiedzą czym tak 
naprawdę są te święta. Z tego powodu postanowiliśmy przeprowadzić wywiad z księdzem      

Zygmuntem Filipczykiem. 

1. Czym są rekolekcje? 

Rekolekcje to czas, moment kiedy człowiek podejmuje refleksje nas swoim życiem w świetle Bożej prawdy, 
którą ukazuje rekolekcjonista w swoich naukach. To czas doświadczenia, obecności Boga. 

 

2. Czemu służą rekolekcje? 

Służą doskonaleniu życia chrześcijańskiego , kształtowaniu charakteru oraz pogłębianiu relacji do Boga. 

 

3. Co symbolizują rekolekcje? 

Symbolizują odnowę, szansę powrotu oraz wielkiego miłosierdzia Boga. 

 

4. Jak powinniśmy się przygotować podczas Wielkiego Postu do świąt wielkanocnych? 

Przygotowujemy się poprzez słuchanie słowa Bożego i poprzez praktyki pokutne, którymi są modlitwa, 
post oraz jałmużna. 

Wielki Post to okres 
przygotowania do 

Wielkanocy 

Wzgardzony był, unikany przez 
ludzi, mąż boleści, zżyty z cier-
pieniem; jakby zakrywał swe 
oblicze, wzgardzony był i go 
mieliśmy za nic. Ale on nosił 

nasze cierpienia, dźwigał nasze 
dolegliwości; a myśmy uważali 
go za dotkniętego, rażonego 
przez Boga i znękanego. Zaś 
on był raniony za nasze prze-
stępstwa, skruszony za nasze 
winy; za nasz pokój – kaźń na 

nim, a przez jego potłuczenie – 
my wyzdrowieliśmy. 

Księga Izajasza 53: 3-5 

Dobre słowo 

Gabriela KOCZUR 
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Kamila PLESIŃSKA 

QUIZ o dopalaczach 

Spożycie dopalaczy ma na celu 
wywołanie w organizmie jak 

najwierniejszego efektu 
narkotycznego substancji 

zdelegalizowanych. 

Zastanawiałeś się kiedyś nad tym, ile wiesz na temat wszelkiego rodzaju środków odurzających? 
Dzisiaj chciałabym się skupić na dopalaczach.  Trudno czasem rozpoznać po nazwie czy dana 
rzecz jest dopalaczem, czy ma zupełnie inne przeznaczenie. Jeśli chcesz sprawdzić jak dobrze 

rozróżniasz wszelkiego rodzaju preparaty to rozwiąż QUIZ! 

1. Czym jest Fernando Forte?                                                                                          
a. to preparat chwastobójczy                                                                                            
b. to dopalacz 
 

2. Poppy White to nazwa: 
a. dopalacza 
b. proszku do prania 
 

3. Jak myślisz, do czego służy Green Moher? 
a. to nawóz do trawników 
b. to dopalacz 
 

4. Greenway Speedway niewątpliwie nie jest 
a. dopalaczem 
b. płynem do chłodnicy 
 

5. Jakie jest przeznaczenie specyfiku Los Petardos? 
a. to podpałka do grilla 
b. to dopalacz 
 

6. Substancja nazywająca się Enzymix, to: 
a. dopalacz 
b. udrażniacz do rur 
 

7. Produkt o nazwie Rorax, to: 
a. biologiczny aktywator do szamba 
b. dopalacz 
 

8. Sztywny Misza, to określenie na: 
a. dopalacz 
b. trupa w grypserze 
 

9. Dumna nazwa Crystal Compact – Gwiezdny Pył należy do: 
a. dopalacza 
b. żwirku do kuwety 
 

10. Energolak, to nazwa nadana: 
a. dodatkowi do pasz dla krów mlecznych 
b. dopalaczowi 

Dopalacze to potoczna nazwa 
różnego rodzaju produktów  

substancje psychoaktywne, które 
nie znajdują się na liście środków 
kontrolowanych przez ustawę o            
przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

Nasza szkoła bierze udział w 
programie „Smak życia - debaty o 
dopalaczach” którego celem jest 

dostarczenie młodym ludziom w 
wieku 15-18 lat  informacji o 

kontekście  używania 
„dopalaczy” i o nich samych w 
celu zwiększenia ostrożności 

uczestników i zmniejszenia ich 
otwartości na kontakty z tymi 
niebezpiecznymi produktami. 



Zapraszamy wszystkich chętnych w każdy czwartek. Kółko odbywa 

się o godzinie 9.05 w sali informatycznej.  

Potrzebujemy osób, które chcą poznać tajniki dziennikarstwa, lubią 

pisać artykuły i nie tylko, mają ciekawe zainteresowania i pomysły, 

umieją robić komiksy lub fotografować. Zajmujemy się również     

robieniem szkolnej kroniki i organizowaniem niektórych wydarzeń. 

Chętnie przyjmujemy nowe osoby i jesteśmy otwarci na ich pomysły. 

Szukamy talentów i otwartych na nowe doznania osób. 

Jeżeli komuś nie odpowiada godzina spotkania, prosimy o zgłaszanie 

się do redaktora naczelnego - Kamili Plesińskiej lub opiekuna -          

dr Aleksandry Cios-Goldsztajn 

Kółko dziennikarskie 

Odpowiedzi do QUIZu: 

1. A 

2. B 

3. A 

4. A 

5. A 

6. A 

7. A 

8. A 

9. B 

10. A 

Zapraszamy również do odwiedzana szkolnej stron internetowej http://katolikzawiercie.pl/. Wszystkie 

uwagi dotyczące gazetki prosimy o wysyłanie pod adres KATOLik-redakcja@wp.pl . 

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. 
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  

i drugiego człowieka.  
Życzymy, aby Święta Wielkanocne  

przyniosły radość oraz wzajemną życzliwość.  
By stały się źródłem wzmacniania ducha.  

Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie, 
napełni Was pokojem i wiarą,  

niech da siłę w pokonywaniu trudności  
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość... 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy 

Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego  

w Zawierciu 

http://katolikzawiercie.pl/
mailto:KATOLik-redakcja@wp.pl

