
NADCHODZI WIOSNA! NADCHODZĄ REKOLEKCJE!  

20, 21, 22 MARCA 2017 

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Siódemki do wzięcia udziału w szkolnych 

rekolekcjach. Ich kształt układaliśmy z wielkim zaangażowaniem tak, by dotyczył wszystkich uczniów, nie 

tylko tych, którzy uczęszczają na lekcje katechezy. 

HASŁO TEGOROCZNYCH REKOLEKCJI: RELIGIA W SZTUCE. 

1 DZIEŃ – RELIGIA W MUZYCE. 

2 DZIEŃ – RELIGIA W PLASTYCE. 

3 DZIEŃ – RELIGIA W LITERATURZE. 

W świat szeroko pojętej Sztuki wprowadzą nas specjalnie zaproszeni goście:  

 dr Rafał Dymczyk z Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu. Zapalony podróżnik, 
wykładowca przedmiotów turystycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przez 
wiele lat pracujący jako pilot wycieczek na różnych kontynentach.  Opowie o Świętej Górze Athos 
i ogrodzie Bogarodzicy, o słowiańskich klasztorach i innych ciekawych miejscach.  

 Sławomir Bajew – lektor, dziennikarz Radia Merkury, współautor oraz prowadzący Listę 

Przebojów Radia Merkury. Na antenie prowadzi Studio Retro oraz kalambury, które są jego 

specjalnością. Debiutował na antenie Polskiego Radia w Lublinie w 1978 roku, czytając wiersze 

Leopolda Staffa. Ma za sobą wieloletnią współpracę z programami 1, 2 i 3 TVP, a także kilkoma 

komercyjnymi telewizjami. Lektoruje filmy i... tańczy tango. Zapalony kolarz i maratończyk 

pasjonujący się również turystyką rowerową.  

 mgr Daria Krzysztoń – skrzypaczka; absolwentka Mistrzowskich Studiów Podyplomowych 

w Accademia Nazionale di Santa Cecilia w Rzymie oraz Akademii Muzycznej im. I. J. 

Paderewskiego w Poznaniu. Stypendystka programu Socrates/Erasmus w Conservatorio di 

Musica Santa Cecilia w Rzymie. Pomysłodawczyni i założycielka kwartetu Con Amabile. 

 mgr Magdalena Bagazinska - pasjonatka - entuzjastka sportu : mistrzyni Polski w nordic walking 

2013, zdobywczyni Pucharu Polski 2013 i wicemistrzyni Świata! 

Pasjonatka podróży -pilotka wycieczek. Specjalność: Bałkany. 

 Siostra Agnela – misjonarka - sztuka pisania ikon, muzyka cerkiewna. 

 mgr Bogusław Pudełko - Pracownik Osrodka Szkolno – Wychowawczego dla Dzieci Nieslyszacych w 

Poznaniu, wychowawca, informatyk, pracujacy w Zespole Wczesnego wspomagania – znaki i symbole 

chrzescijanskie, religie swiata. 
 

Podczas rekolekcji prowadzone będą zajęcia muzyczne oraz warsztaty plastyczne pod czujnym okiem 

pani Katarzyny Miler, pani Margaretty Pierzchalskiej oraz pani Jolanty Paluszak – Dudy.  

W świat Literatury wprowadzi nas pani Agnieszka Sobańska i Jolanta Ławniczak. 

Wspólnie, razem otwórzmy się na kolejną nową Wiosnę w naszym życiu...  

Katecheci 



 

Rekolekcje 

Poniedziałek, Wtorek, Środa  

(plan ogólny, szczegółowy plan podadzą uczniom wychowawcy) 

 

Klasy I i II 

8.40 zbiórka na małym boisku i wyjście do kościoła (na godz. 9.00) 

10.00 - 12.00 zajęcia w w szkole. 

 

klasy III i IV 

8.55 zbiórka na boisku i wejście z wychowawcami do szkoły 

9.00 - 9.50 zajęcia w salach lekcyjnych  

9.50 - wyjście do kościoła 

10.15 – 11.15 nauka w kościele i powrót 

11.30 - 12.30 zajęcia w szkole  

 

klasy V i VI  

8.55 zbiórka na boisku i wejście z wychowawcami do szkoły 

9.00 – 11.05 zajęcia w salach lekcyjnych  

11.05 wyjście do kościoła  

11.30 - 12.30 nauka w kościele - powrót do szkoły i zakończenie zajęć  


