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Nasze osiągnięcia ...                              
 
 Pamiętacie zapewne konkurs na gazetkę ścienną ogłoszony 

przez panią dyrektor  pod hasłem „Higiena osobista naszą do-

meną”. Miło nam zawiadomić, że są już zwycięzcy.  

W kategorii klas młodszych, zwyciężyła klasa III, natomiast w 

kategorii klas starszych zwyciężyła klasa IV. 

GRATULUJEMY ! 

/Redakcja/ 

 
 

Wydarzenia ...                          
 

Dzień dziecka w naszej szkole 
 

Tradycją naszej szkoły stało się już, że Dzień Dziecka spę-

dzamy inaczej niż pozostałe dni w roku szkolnym.  

1 czerwca 2005 roku przebiegał pod hasłem DZIEŃ Z WYCHO-

WAWCĄ.  I tak po pierwszych dwóch, prawie normalnych lek-

cjach, klasa IV wyruszyła ze swoją wychowawczynią na Skałkę 

Polską, natomiast klasy V i VI podążyły w kierunku boiska na 

Hucie, aby rozegrać mecze  piłki nożnej. W pobliskim lesie 

„grilowały” już przedszkolaki ze swoimi mamami, tak więc nie 

musieliśmy rozpalać ogniska aby upiec nasze kiełbaski.  

Jeśli chodzi o piłkę nożną, to bezkonkurencyjna okazała się klasa 

VI, ze swoim najofiarniejszym graczem Marcinem Stolarczy-

kiem.  

Dalszą część dnia spędziliśmy już w naszych domach, wymagając 

od rodziców (i dziadków) stosownego traktowania.  

redakcja/  



Wywiad ...                                  
 

Wywiad z ks. Markiem Szybą, proboszczem parafii  
Stojewsko. 

 
Z jakim miastem związane jest Księdza dzieciństwo 

 i młodość?  

 

Urodziłem się i wychowałem w Chmielniku. Tam też ukończyłem 
liceum ogólnokształcące. Po maturze 4 lata spędziłem w Kra-
kowie (studia na politechnice), a potem 6 lat w Wyższym Se-
minarium Duchownym w Kielcach. 

 
Kiedy zaczął Ksiądz myśleć o kapłaństwie? 

 

O kapłaństwie myślałem dość wcześnie już jako chłopiec; przez 
wiele lat byłem ministrantem. Po maturze jednak nie zdecydo-
wałem się wstąpić do seminarium duchownego. Był to zresztą 
czas bardzo agresywnej walki z Kościołem. Na pierwszym ro-
ku studiów w Krakowie przeżyłem „rewolucję studencką” – 
marzec 1968. Choć był to wydział mechaniczny, wprowadzo-
no jeszcze więcej godzin nauk politycznych. Właśnie na tych 
zajęciach dostałem do napisania referat o stosunku Kościoła 
do państwa. Przygotowując się do niego (z pomocą Duszpa-
sterstwa Akademickiego) odkryłem wielką, choć dla większo-
ści obywateli nieznaną, rolę Kościoła w życiu społecznym.  

Wywiad c.d.                        
                  

W tym samym mniej więcej czasie, zupełnie przypadkowo, zoba-
czyłem film (komedię czeską!), którego jedna scena nawiązy-
wała do króla Salomona ze Starego Testamentu. Nie wiedzia-
łem o nim nic, zacząłem więc czytać Biblię. Niedługo potem 
postanowiłem zastukać do drzwi WSD w Kielcach. 

 
Jak przebiegała duszpasterska droga księdza? 

 

Dwa lata byłem wikariuszem w parafii Suków k/Kielc. Potem 
pięć lat w katedrze w Kielcach i dwa lata pracowałem ze stu-
dentami jako duszpasterz akademicki. Wtedy to ks. Bp Stani-
sław Szymecki – ówczesny ordynariusz – zaproponował mi 
nawiązanie więzów (jumelage) z diecezją Agen we Francji, z 
którą były związane jego dzieciństwo i młodość. Agen, które 
jest stolicą małego departamentu, leży w południowo – za-
chodniej Francji( 120 km od Bordeaux i 160 km od Lourdes) i 
słynie zwłaszcza ze znakomitych śliwek. Ponieważ jendak z 
tego ciepłego i ładnego zakątka do domu rodzinnego jest dale-
ko (około 2400 km) postanowiłem przenieść się do diecezji 
Metz. Po kilku latach duszpasterzowania zdecydowałem się 
wrócić do Ojczyzny, głównie z powodu złego stanu zdrowia 
mamy. 



Wywiad c. d.                        
 
Czym różni się praca z dziećmi we Francji i w Polsce? 

 

We Francji tylko w dwóch diecezjach, Metz i Strasbourg, lekcje 
religii odbywają się w szkołach. W pozostałych dzieci spotykają 
się z katechetami w salach parafialnych. Dzieci francuskie są po-
dobne do polskich, choć na ogół finansowo jest im lepiej, mają te 
same radości i trudności. Z punktu widzenia życia religijnego jest 
im trudniej, bo jest ich mniej praktykujących regularnie. Stąd me-
tody katechizacji i duszpasterstwa są trochę inne. 
 
 
Jakie są plany Księdza na najbliższą przyszłość? 

 

-  Planów – pewnie jak wszyscy proboszczowie – mam sporo. 
Chciałbym przede wszystkim w miarę możliwości rozwinąć pracę 
z dziećmi i młodzieżą, pogłębić jedność wspólnot skupionych wo-
kół dwóch miejsc kultu (w Stojewsku i Mieczynie), aby była na-
prawdę jedna „owczarnia” – parafia, starając się aby te miejsca 
były coraz piękniejsze. A osobiście, pragnąłbym dokończyć pracę 
teologiczną na temat obecności Matki Bożej w Kościele. 
 

Dziękujemy za rozmowę. 

Relacja z wycieczki ... 
 

Sprawozdanie z wycieczki  

uczniów Szkoły Podstawowej w Mieczynie 

do Kurozwęk i Jędrzejowa 

 

       31 maja 2005 roku uczniowie naszej szkoły oraz pani Agata 

Szymczyk, pani Wanda Wilczyńska i pani Irena Kukla udali się 

autokarem do Jędrzejowa i Kurozwęk.  

        Uczestnicy wyruszyli spod szkoły o ósmej rano. Po godzinie 

dotarli do Muzeum im. Przypkowskich w Jędrzejowie. Mogli tam 

zwiedzić jadalnię, kuchnię z piecem chlebowym z 1906 roku, bi-

bliotekę z bogatym księgozbiorem, gabinet, sypialnię, salon i piw-

nicę w domu Przypkowskich. Jednak przede wszystkim podziwia-

li unikalną kolekcję zegarów. Największe zainteresowanie wzbu-

dził zegar słoneczny z armatką, której wystrzał następował o go-

dzinie dwunastej w południe. Eksponat ten należał prawdopodob-

nie do króla Stanisława Leszczyńskiego.  



Relacja z wycieczki c. d. 
 
 
 

Następnie wycieczka udała się do Kurozwęk aby podziwiać 

częściowo odremontowany przez rodzinę Popielów Zespół Pała-

cowy. Uczestnicy mieli możliwość kupienia ciekawych pamiątek. 

Po skończonym zwiedzaniu pałacu wszyscy pojechali traktorem 

na pastwiska jedynych w Polsce  bizonów amerykańskich. 

Uczestnicy przejażdżki widzieli również wielbłądy, bawoły i stru-

sie oraz młodego jelonka. Potem uczniowie odpoczywali przy gri-

lu, a następnie udali się do stadniny koni, gdzie zobaczyli m.in. 

klacz o imieniu Deltoid, która brała udział w filmie pt. „Ogniem i 

mieczem”.  

          Wszyscy zmęczeni, ale uśmiechnięci i pełni wrażeń wrócili 

przed wieczorem na miejsce zbiórki koło szkoły. Była to najbar-

dziej udana wycieczka naszej klasy w tym roku szkolnym. 

 

  Uczniowie klasy \/ 

Piszemy wiersze ...                                 
 
 
Pojednanie 
Nadeszła chwila pojednania... 
Niech się pojedna lew z zebrą 
pies z kotem 
kot z myszą 
życie ze śmiercią 
człowiek z człowiekiem. 
  Krzysztof K. 

 
Miłość jest jak całe życie, 
oglądające się za pięknem. 
Gdy zobaczymy oczy 
rozpromienione, błyszczące 
w blasku słońca. 
Cieszymy się serdecznie. 
Bądźcie radośni i kochani. 

                                                    Pokój między jedną osobą a drugą. 
To jak spotkać się i być 
radosnym człowiekiem. 
Bawić się bez  kłótni 
i przykrej przyszłości 
  Paulina Ptak 

 
Pojednanie 
Bądź zawsze przygotowany 
bo nie wiadomo kiedy przyjdzie 
chwila pojednania. 
Pojedna się wtedy 
Kain z Ablem. 
Kot z myszą. 
Radość ze smutkiem. 
Brat z bratem niech się pojedna 
By człowieka rozumiał człowiek. 
   Damian S.  



Piszemy wiersze c. d.                  Piszemy wiersze c.d. 
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Zespół redakcyjny gazetki 
życzy wszystkim nauczycielom, uczniom  

i pracownikom szkoły,  
SŁONECZNYCH  WAKACJI ! 

JAK NA KARUZELI 

  
Dwa ślimaki siedzą na wska-
zówce zegara. Po chwili jeden 
do drugiego mówi: 
- Stary, ale jazda! 

  

NA WAKACJACH 

  
Mówi pchła do pchły: 
Gdzie byłaś na wakacjach? 

Na krecie! 

  

 
  

CISZEJ, CISZEJ... 
  
Gospodarzu co tam wieziecie? 
– pyta policjant, zatrzymując 
załadowaną furę. 
Siano – szepce gospodarz. 
A dlaczego tak cicho mówi-

cie? 

Żeby koń nie usłyszał! 

  

DLACZEGO? 

  
Dlaczego niedźwiedź chodzi 
w futrze? 

Bo głupio by wyglądał  
w płaszczu przeciwdesz-
czowym. 

  
  
  
  


