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OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...OD REDAKCJI...    

Rok szkolny 2010/2011 to kolejny, czwarty już rok wydawania „Lasotczaka”. Nowi redaktorzy 

postanowili zmienić szatę graficzną gazetki. Zmieniliśmy także stałe działy, ponieważ skończyli szkołę 

ich redaktorzy. W zamian proponujemy artykuły nowych dziennikarzy, którzy od września pracują 

w naszej gazecie. Dalej będziemy pisali o wszystkim co dzieje się w szkole, o naszych sukcesach  

w sporcie, plastyce itd. Na łamach naszego pisemka będziemy również informowali Was o działaniach 

w ramach realizowanego w naszej szkole projektu unijnego. Mamy nadzieję, że Wam się spodoba 

odmieniony „Lasotczak”.  Jeżeli chcielibyście o czymś napisać to  zgłoście się do redakcji. 

 

 

Mój pierwszy dzień w nowej szkole był trudny. Nie mogłem się odnaleźć, ale poznałem 

nowych kolegów i koleżanki. Klasa  w której się uczę jest fajna. Wychowawczyni naszej klasy 

jest osobą bardzo pogodną i otwartą, pomoże każdemu kto tej pomocy potrzebuje. Ośrodek 

do którego uczęszczam jest nowocześnie wyposażony z dostępem do Internetu. Młodzież 

naszego ośrodka może rozwiać swoje zainteresowania pasje w różnych kołach 

pozalekcyjnych. Mamy wspaniałe wyspecjalizowaną kadrę Pedagogiczną. Państwo 

Pedagodzy oraz Pani psycholog pomagają mam w rozwiązywaniu trudnych sytuacji  Dyrekcja 

stara się aby wszystko przebiegało bez problemowo. Szkoła do której uczęszczam bardzo  

mi się podoba. Polecam wszystkim  tym którzy chcą kontynuować  naukę. 
Adrian Bieliński 

Nazywam się  Adrian  Bieliński  od tego roku 

rozpocząłem naukę w tej szkole. Interesuję  się 

tematyką religijną,  a w szczególności  miejscami 

kultu. Chciałbym podzielić się z wami wiedzą  na ten 

temat, dlatego  też, w kolejnych numerach 

Lasotczaka będę opisywał wybrane przez ze mnie 

sanktuaria.  Pan Marek Makowski zgodził się 

rysować dla nas, na potrzeby kolejnych artykułów. 

Na początek miejsce o którym wszyscy 
Polacy słyszeli – Jasna Góra. Jasna Góra 
jest duchową stolicą Polski, od wielu lat 
znajduje się tam Sanktuarium Matki Boskiej 
zwanej Częstochowską lub Jasnogórską.  
Opiekują  się nim Paulini.   Zakon 
umieszczony został  w Częstochowie w 
1382 roku. Dwa lata później  ksiąŜę 
Władysław  Opolczyk ofiarował 

przywieziony z Bełzy  obraz Matki BoŜej. Wkrótce obraz zasłynął cudami,  a maleńki 
kościółek  rozrósł się  do rozmiarów wielkiego klasztoru. Najbardziej znanym 
przeorem był o. Augustyn Kordecki,  który wsławił się  bohaterską obroną Jasnej 
Góry.  Zachęcam  was do poznania  dokładnej historii sanktuarium, słynącej nie tylko  
z cudownego obrazu,  ale takŜe wielu zabytków.  


