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DLA CIEBIE, MAMO…
„Mamy, Mamusie, Mateńki, Matule w dniu Waszego Święta witamy Was czule, bo jesteście
dla nas najważniejsze na świecie, a jak Was kochamy zaraz się dowiecie…”
Matka, mama, mamusia, mateńka - to synonim miłości, dobra, ciepła rodzinnego,
szczęścia. To poczucie bezpieczeństwa, przywiązania, przyjaźni, wiary we wszystko, co piękne
i szlachetne. Dzień Matki obchodzimy zawsze 26 maja, w okresie rozkwitania pierwszych
kwiatów, zapewne dlatego, by je można było ofiarować najważniejszej osobie w życiu każdego
człowieka. To Mama od początku pozostaje z nami w bliskiej więzi fizycznej, emocjonalnej
i społecznej. Ona tworzy ciepłą atmosferę domową, zaspokaja potrzebę bezpieczeństwa i miłości.
To Ona przytuli, pocieszy, poradzi, gdy znajdziemy się w kłopocie. Ona jedna, w szczęściu,
w nieszczęściu, radości, smutku stać będzie przy nas, wszystko gotowa przebaczyć, zawsze
jednakowo dobra, kochająca…
O mamie myślimy z czułością, a już szczególnie 26 maja w dniu jej święta. Dzień Matki
to dzień szczególny. Słowem i piosenką wyraziliśmy swoją miłość, wdzięczność za matczyną
dobroć i cierpliwość, za serce, które tak wiele rozumie i tak wspaniałomyślnie wybacza. Uczniowie
przygotowali piękną akademię, na którą zaprosili swoje Mamy. Na tak ważnych gości czekało
szereg niespodzianek. Najpierw zebranych na sali gimnastycznej przywitały przedszkolaki.
Śpiew,

taniec wprowadził wszystkich w niezwykle wesoły nastrój

i klimat. Naszym Mamom

bardzo podobał się występ dzieci, o czym świadczyły głośne brawa i uśmiechy na twarzach
oglądających. Ale to nie był koniec niespodzianek i atrakcji, jakie przygotowaliśmy w tym dniu.
Zaprezentowane wiersze i piosenki sprawiły, że niejedna z pań dyskretnie wycierała oczy.
Wszystkie z przyjemnością obejrzały taneczny pokaz. Po programie artystycznym przyszedł
w końcu czas na wręczenie Kochanym Mamom własnoręcznie wykonanej biżuterii

i kart

z życzeniami.

SU
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DZIEŃ DZIECKA PEŁEN ATRAKCJI
Z okazji DNIA DZIECKA 30 czerwca 2014 r. nie było zajęć dydaktycznych,
a na uczniów czekało wiele atrakcji. Na początek obejrzeliśmy przedstawienie przygotowane
pod kierunkiem P. L. Cienkowskiej , P. B. Kędziory przez kl. II a i klasy VI . „Wszystkie dzieci
nasze są” to tytuł spektaklu, w którym mogliśmy zobaczyć, jak żyją na co dzień dzieci w różnych
zakątkach świata. Przed nami roztaczała się pełna egzotyki dżungla, śniegi krainy Eskimosów,
meksykańska farma, indiańska wioska, hinduskie piękności…

Usłyszeliśmy piosenki w języku

czeskim i francuskim.
W dalszej części tego wyjątkowego dnia uczniowie poszczególnych klas rywalizowali
ze sobą w zmaganiach sportowych: biegach, wyścigach rzędów czy w skakaniu na skakance. Każda
konkurencja ekscytowała zarówno zawodników jak i kibiców. W przerwie między kolejnymi
sportowymi zmaganiami na spragnionych czekały słodkie bułeczki, napoje i lody.
Następnie - wielka niespodzianka - przybyła do nas z Piotrkowa Trybunalskiego rycerska
brać . Strzałem armatnim rozpoczęły się pokazy zręczności i waleczności. Dzielni wojowie
przywieźli ze sobą piękną zbroję, miecze, buzdygany, toporki, oszczepy i łuki, które w wiekach
średnich stanowiły wyposażenie każdego szanującego się rycerza. Mogliśmy podziwiać walkę
młodych rycerzy, jak również sami stanąć z nimi w szranki. Zwycięzców pasowano na giermków,
którzy dostąpili zaszczytu służenia pięknej niewieście. Mogliśmy też strzelać z luku i rzucać
oszczepem. A wszystko to działo się na szkolnym parkingu, który na ten czas stał się królewskim
dziedzińcem, bowiem pojawiły się wraz z dworem i zasiadły na tronie królowe Klaudia, Julia…
Ostatnią atrakcją były przejażdżki wozami strażackimi

miejscowych strażaków-

ochotników. Ten dzień był miłą odmianą od szkolnej rutyny, atrakcyjnym sposobem na spędzenie
wolnego czasu. Dziękujemy rodzicom, strażakom, nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły
za przygotowanie świetnej imprezy.

Szczęśliwe dzieciaki
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WIELKA NIESPODZIANKA NA DZIEŃ DZIECKA,
CZYLI OTWARCIE NOWEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ
Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej ufundował nam 25 laptopów,
drukarkę laserową, tablicę multimedialną wraz z projektorem. Właśnie na koniec
maja, kiedy świętowaliśmy Dzień Dziecka, mogliśmy uroczyście otworzyć nowo
wyposażoną salę do zajęć komputerowych.
Dziękujemy Władzom Naszej Gminy za wspaniałą niespodziankę!

Uczniowie SP w Gomulinie
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II SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
im. ks. Mariana Wiewiórowskiego
W hołdzie Patronowi Szkoły …
Po raz drugi w naszej szkole odbył się konkurs recytatorski poezji patriotycznej.
Wzięły w nim udział dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-VI, którzy
przygotowali dowolnie wybrany przez siebie wiersz o tematyce patriotycznej. Przesłuchania
recytatorów odbyły się 28 maja 2014r. w godz. 9.00.-11.00, a wręczenie nagród i wyróżnień
29 maja 2014r. Najlepsi recytatorzy z kl. IV-VI reprezentowali naszą szkołę w I Gminnym
Konkursie Recytatorskim im. ks. Mariana Wiewiórowskiego, który zaplanowano na dzień
3 czerwca 2014r.
Jury w składzie:
Kategoria : oddziały przedszkolne, klasy I-III
1. Marzena Pawlik – przewodnicząca
2. Agnieszka Blonka- członek
3. Katarzyna Tosiek – członek
Kategoria : klasy IV-VI
1. Małgorzata Kędzierska - przewodnicząca
2. Małgorzata Tosiek– członek
3. Anna Siekańska - członek
po wysłuchaniu 7. dzieci z oddziałów przedszkolnych , 20. z klas I-III , 32. uczniów
zgłoszonych z klas IV-VI do SZKOLNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI
PATRIOTYCZNEJ postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
Kategoria : oddziały przedszkolne
I miejsce- Marcelina Mazerant;
II miejsca- Alicja Lasota, Maja Wiórek, Aniela Westrych;
III miejsca - Wiktoria Gajda , Hubert Ostrowski, Filip Stępień;
Kategoria : klasy I-III
I miejsce- Klaudia Zapała kl. I b;
II miejsce- Małgorzata Siedlecka kl. I b;
III miejsce – Amelia Łuczyńska kl. I a, Adrian Stępień kl. II a, Julia Kabzińska kl. II a;
Kategoria : klasy IV- VI
I miejsca - Kamil Stępień kl. V a, Zuzanna Mazerant KL. IV b;
II miejsce – Angelika Malicka kl. IV a;
III miejsca –Patrycja Dyko VI a, Magdalena Kabzińska kl. VI a, Agata Plich kl. V b, Julia
Fajkowska kl. IV b, Alicja Cieślak kl. IV b, Klaudia Klimczak kl. IV b;
Wyróżnienia: Karolina Piekarska kl. VI b, Izabela Stasiak kl. VI b.
W/w uczniowie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Danuty Stępień dyplomy i nagrody książkowe
ufundowane przez Radę Rodziców przy SP w Gomulinie.
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ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
I miejsce – M. Mazerant
II miejsce – A. Lasota, M. Wiórek, A. Westrych
III miejsce – W. Gajda, H. Ostrowski, F. Stępień

KLASY I-III
I miejsce – K. Zapała
II miejsce – M. Siedlecka
III miejsce A. Łuczyńska, A. Stępień, J. Kabzińska

KLASY IV-VI
I miejsce – K. Stępień, Z. Mazerant
II miejsce – A. Malicka
III miejsce – P. Dyko, M. Kabzińska, A. Plich, J.
Fajkowska, A. Cieślak, K. Klimczak
Wyróżnienie – K. Piekarska, I. Stasiak
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Jury podziękowało uczestnikom za udział w konkursie, za piękne przygotowanie się
do występów. W dniu 29 VI 2014 r. wspólnie z dyrektorem szkoły ponownie wysłuchało
laureatów konkursu ( miejsca I , II, III) celem wytypowania 4 uczniów do I GMINNEGO
KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA
WIEWIÓROWSKIEGO. Ostatecznie naszą szkołę na etapie gminy reprezentowali : Kamil
Stępień, Zuzanna Mazerant, Angelika Malicka ( I i II miejsca w Szkolnym Konkursie
Recytatorskim) oraz Patrycja Dyko, która spośród sześciu uczennic , które zajęły III
miejsca, zaprezentowała się najlepiej.
M.K.

„ZIEMIO OJCZYSTA,
ZIEMIO RODZINNA …”

3 czerwca 2014 r. po raz pierwszy byliśmy organizatorami I GMINNEGO KONKURSU

RECYTATORSKIEGO DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH im. ks. Mariana
Wiewiórowskiego
POD PATRONATEM WÓJTA GMINY WOLA
KRZYSZTOPORSKA PANA ROMANA DROZDKA I KS. PROBOSZCZA JANA CHOLEWY
Celem konkursowych zmagań było : ukazanie piękna poezji patriotycznej mówiącej o:
poczuciu więzi emocjonalnej i społecznej z narodem, jego historią, kulturą i tradycją; miłości,
przywiązaniu do stron rodzinnych, miejscu urodzenia i wychowania, miejscu zamieszkania; pięknie
polskiej ziemi; rozwijanie zainteresowania twórczością polskich poetów; doskonalenie umiejętności
recytatorskich; rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji oraz upowszechnianie kultury żywego
słowa; budzenie ducha zdrowej rywalizacji wśród uczniów.
Jury w składzie:
1. P. Małgorzata Kędzierska
2. P. Aleksandra Czerwińska
3. P. Radosław Helman
4. P. Marek Rękorajski
po wysłuchaniu 12 uczniów zgłoszonych do I GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI
PATRIOTYCZNEJ ze Szkół Podstawowych
w Bujnach, Gomulinie, Parzniewicach, Woli
Krzysztoporskiej, kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa
i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
I miejsce- Kamil Stępień- SP w Gomulinie,
I miejsce –Katarzyna Wnuk- SP w Woli Krzysztoporskiej,
II miejsce –Zuzanna Mazerant- SP w Gomulinie,
II miejsce –Patrycja Dyko- SP w Gomulinie,
III miejsce –Aleksandra Dębicka – SP w Bujnach,
III miejsce – Anna Jarek- SP w Parzniewicach.
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Wyróżnienia:
1. Karolina Hyla- SP w Bujnach,
2. Angelika Malicka- SP w Gomulinie,
3. Agata Nowakowska- SP w Woli Krzysztoporskiej,
4. Karolina Ryszpan- SP w Woli Krzysztoporskiej,
5. Amelia Dragojew- SP w Woli Krzysztoporskiej,
6. Błażej Wieczorek- SP w Parzniewicach.
Nagrodzeni uczniowie otrzymali z rąk Zastępcy Wójta Pana Mieczysława Warszady piękne
książki ufundowane przez Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pana Romana Drozdka oraz Proboszcza
Parafii Gomulin Ks. Jana Cholewę. Natomiast fundatorem dyplomów i wyróżnień była Dyrektor Szkoły
Podstawowej w Gomulinie Pani Danuta Stępień.

Jury podziękowało uczestnikom za udział w konkursie, a nauczycielom za przygotowanie
recytatorów do występu. Z zadowoleniem podkreśliło wysoki poziom artystyczny wykonań
i dojrzałość interpretacji prezentowanych utworów.
Organizatorzy Konkursu dziękują Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Panu Romanowi
Drozdkowi oraz Ks. Janowi Cholewie za objęcie patronatu nad konkursem i ufundowanie nagród.
Ponadto składają serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczestnikom
za zainteresowanie, przygotowanie oraz udział w recytatorskich zmaganiach, które służą budzeniu
wrażliwości na bogactwo języka i jego odcieni. Niech rozwijanie uzdolnień w zakresie interpretacji
tekstów literackich będzie okazją do poznawania poezji ukazującej historię, tradycję , kulturę
i piękno naszej Ojczyzny.
D. S. , M.K.
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Niech pamięć trwa…
Po raz drugi uczciliśmy pamięć o Patronie Szkoły ks. Marianie Wiewiórowskim. 8 czerwca 2014 r.
podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Infułata Ireneusza Skubisia, redaktora naczelnego
katolickiego tygodnika Niedziela , oraz ks. Jacka Molkę i ks. Proboszcza Jana Cholewę modliliśmy się
za duszę zmarłego dwa lata temu ks. Mariana Wiewiórowskiego. W pięknej homilii ks. Infułat wspominał
przyjaźń z Naszym Patronem i podkreślał Jego wielkie zatroskanie o sprawy Ojczyzny, wszechstronnej
i wielopłaszczyznowej edukacji młodego pokolenia , za które jako duszpasterz czuł się odpowiedzialny.
Po Eucharystii uczniowie odśpiewali Hymn Szkoły, a następnie przedstawili montaż słownomuzyczny o charakterze wspomnieniowym i patriotycznym. Po raz drugi wręczone zostały nagrody dla
szczególnie wyróżniających się uczniów. Członkowie Kapituły Nagrody im ks. M. Wiewiórowskiego : ks. Jan
Cholewa, dyrektor szkoły - p. Danuta Stępień, przewodnicząca RR p.- Agnieszka Cieślak, przedstawiciel RP
p.- Beata Kędziora, przedstawiciel SU - Seweryn Bzik, po zapoznaniu się z wnioskami i propozycjami
społeczności szkolnej dotyczącymi kandydatur do Nagrody im. ks. Mariana Wiewiórowskiego postanowili
przyznać w/w nagrodę 5 uczennicom - 4 z klasy VI a: Patrycji Bednarek, Angelice Filipczak, Julii
Michalskiej, Justynie Jóźwik oraz Joannie Kluf z klasy IV a.
Uzasadnienie:
Osiągnięcia Laureatek:
Patrycja Bednarek , Angelika Filipczak, Justyna Jóźwik, Julia Michalska - wybitne osiągnięcia sportowe
w różnych dyscyplinach ( m. in. w piłce nożnej dziewcząt, biegach), w tym w piłce ręcznej dziewcząt -10osobowa drużyna w br. uzyskała I miejsce w gminie, powiecie i województwie. Ponadto uczennica Julia
Michalska w 2013 r. została laureatką ogólnopolskiego konkursu na opowiadanie olimpijskie.
Uczennica Joanna Kluf – za wybitne osiągnięcia wokalne: II m. w XII Powiatowym Przeglądzie Kolęd
i Pastorałek w Szydłowie; III m. w VII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej w Moszczenicy; I m. w III
Powiatowym Przeglądzie Piosenki Anny Jantar i Bogusława Meca pod patronatem Wójta Gminy Wola
Krzysztoporska; III m. w Powiatowym Festiwalu Piosenki Religijnej w Brzozie; Główna Nagroda
w Konkursie Pieśni Wielkopostnej w Mzurkach; I m. w Gminnym Konkursie Wokalnym Mikrofon dla Ciebie.
J. Kluf pełni funkcję przewodniczącej SU ; wszystkie w/w uczennice bardzo aktywnie uczestniczą
w różnych działaniach artystycznych na terenie szkoły – w występach wokalnych, recytatorskich,
tanecznych i in.; ponadto uzyskują bardzo wysokie wyniki w nauce i zachowaniu.
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N/z: Laureatki tegorocznej Nagrody im. ks. M. Wiewiórowskiego. GRATULUIJEMY!

Następnie Pani Dyrektor Danuta Stępień, Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Agnieszka Cieślak,
Skarbnik Rady Rodziców Pani Mariola Kozioł wręczyły nagrodę i statuetkę obecnemu na uroczystościach
rocznicowych Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Panu Romanowi Drozdkowi.
- W nawiązaniu do motta uroczystości nadania Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia ks. Mariana
Wiewiórowskiego w dniu 25 X 2013r.
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GDZIE BÓG NAS POSIAŁ,
TAM MAMY KWITNĄĆ I OWOC PRZYNOSIĆ
- słowa te odnosimy dziś do Wójta Gminy Wola Krzysztoporska – Pana Romana Drozdka, któremu
w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej w Gomulinie pragniemy podziękować za dotychczasowe
osiągnięcia i życzyć kolejnych sukcesów w zakresie „krzewienia wartości chrześcijańskich i patriotycznych
w naszej MAŁEJ OJCZYŹNIE”. Niech ta nagroda przyznana po raz pierwszy uskrzydla Pana w dalszych
działaniach i każe wznosić się coraz wyżej… - powiedziała Pani Dyrektor D. Stępień.
Po uroczystościach w kościele wszyscy zebrani udali się na cmentarz , gdzie pod tablicą
pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły złożono kwiaty i zapalono znicze. Swą obecnością w tym dniu
zaszczycili nas również najbliżsi krewni Ks. M. Wiewiórowskiego: siostra Maria z synową i dziećmi
oraz siostrzenica P. Agnieszka Siewier wraz z mężem.
M.K.
List, który otrzymała społeczność szkolna od najmłodszej siostry Patrona Szkoły z okazji
uroczystości rocznicowych:

Lublin, 7 czerwca 2014
Wielebny ksiądz Jan Cholewa
Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Gomulinie
Szanowna Pani Danuta Stępień
Dyrektor Szkoły wraz z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców
Drodzy uczniowie Szkoły Podstawowej
im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
Z ogromną wdzięcznością przyjęliśmy wiadomość o uroczystościach towarzyszących
obchodom II rocznicy śmierci naszego Brata. Z radością przyjmujemy fakt, że jak za życia bliskie
Jego sercu było kształcenie i wychowanie młodego pokolenia, tak obecnie dzięki szlachetnej
postawie Władz i Grona Pedagogicznego Szkoły dobra pamięć o Nim jest nie tylko utrzymywana,
ale i wpajana młodemu pokoleniu, czego dowodem są nagrody , które otrzymają wyróżniający
się uczniowie. Jest to nie tylko miłe dla najbliższej rodziny, ale wielce odpowiedzialne z punktu
widzenia ludzkiego, obywatelskiego
i patriotycznego. Wielka ojczyzna to synteza
małych ojczyzn, a w tym szlachetnych ludzi, dobrych czynów i wdzięcznej pamięci zwłaszcza o
osobach, dla których przyszłość społecznego środowiska i ludzi,
z którymi przyszło
im żyć, pracować nie była obojętna.
Choć nieobecni fizycznie, to myślami będziemy ze wszystkimi, którzy uroczystości
przygotowali, będą w nich uczestniczyć, artystycznie wzbogacać i z uczniami, którzy otrzymają
zasłużone nagrody.
SERDECZNIE GRATULUJEMY.
A przy okazji, Społeczności szkolnej, a zwłaszcza Nauczycielom i Uczniom u progu
wakacji życzymy dobrego wypoczynku, ubogacających wrażeń, dzieciom także dobrej zabawy i
radosnego powrotu do ukochanej szkoły we wrześniu.
Prosimy również o modlitwę za duszę św. pamięci ks. Mariana w dniu 10 czerwca w
łączności z alumnami Lubelskiego Seminarium Duchownego – Msza Św. o godz. 6.30.
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Mirona i Henryk Ogryzko-Wiewiórowscy

W dniu 27 czerwca 2014 roku po raz ostatni zadźwięczy dzwonek,
wzywając nas na zakończenie roku szkolnego. Pożegnamy przede wszystkim 43
absolwentów. O 10,00 spotkamy się w hali sportowej,

gdzie po Mszy św.

Odprawionej przez ks. J. Cholewę Pani Dyrektor wyróżni najlepszych z nas,
wręczając świadectwa i nagrody.

Podziękowania otrzymają też

rodzice.

Następnie wszyscy uczniowie udadzą się wraz z wychowawcami na ostatnie w tym
roku szkolnym spotkanie…

W

Złotej

Księdze

Szkoły

Podstawowej

im.

Ks.

M.

Wiewiórowskiego

w Gomulinie zapiszą się najlepsi uczniowie klasy VI A:
Patrycja Dyko, Julia Michalska,
Justyna Jóźwik, Angelika Filipczak,
Magdalena Kabzińska, Magdalena
Łuczyńska, Małgorzata Górecka

Absolwenci pożegnają wszystkich słowami:
"Oto chodzi jedynie, by naprzód iść wciąż śmiało
Bo zawsze się dochodzi, gdzie indziej, niż się chciało"
Leopold Staff
Uczniowie klas VI mają jednak nadzieję, że dojdą do upragnionego celu.
Przecież to Nauczyciele uczyli ich wytrwałości, uporu, dodawali odwagi, zachęcali
do działania.
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A jak to wszystko się zaczęło?
Swą drogę rozpoczynali z różnych stacji. Dla niektórych pociąg do wiedzy
ruszył z Gomulina, dla innych z Woźnik, Rokszyc, z Piotrkowa czy Bełchatowa.
Beztrosko mijał czas w klasach I-III. Szkoła, nauczyciele, koleżanki, koledzy,
pierwsze sukcesy, porażki, pierwsze łzy i uśmiechy… aż nadszedł wrzesień 2011
i oto spotkaliśmy się w tym samym miejscu, w Szkole Podstawowej w Gomulinie.
Nagle wszyscy usłyszeliśmy: „Pociąg osobowy do stacji Czwartaki wjedzie na tor
czwarty przy peronie czwartym. Proszę odsunąć się od torów!”
To był trudny rok, nikt nie wiedział, czego się spodziewać. Nowa szkoła,
nauczyciele, koleżanki, koledzy. Tęsknota za tym, co minęło, strach przed tym,
co będzie, ale… udało się. Szybko okazało się, że nasze obawy były niesłuszne.
Nawiązaliśmy

wiele

nowych

przyjaźni,

odnosiliśmy

sukcesy

indywidualne

lub drużynowe w konkursach wiedzy, recytatorskich, plastycznych, językowych
i

oczywiście

sportowych!

Biliśmy

rekordy

nie

tylko

w

szkole,

ale również podczas zawodów gminnych, powiatowych , wojewódzkich. Nie mogło
zabraknąć nas na żadnym apelu ani uroczystości. Oj, było o nas głośno!
A dziś …. ostatni raz zadzwonił dzwonek, śpiew, oklaski i wrzawa…
Ze łzą w oku żegnamy naszą kochaną szkołę, bo zaraz znowu usłyszymy:
„Pora wsiadać. Pociąg osobowy do stacji Gimnazjum wjedzie na tor pierwszy
przy peronie pierwszym. Proszę odsunąć się od torów!”
Cóż nam więc dziś pozostało, chyba tylko podziękować:
Za serce, uśmiech, dobre słowo,
zachętę do pracy, gdy nic się nie udawało
i pochwałę, gdy wszystko szło dobrze.
Za pomoc w odkrywaniu tego, w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Za to, że w tak wielu sytuacjach
mogliśmy zawsze na Was liczyć...
DZIĘKUJEMY WAM, NAUCZYCIELE !!!
Uczniowie klas VI
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KLASA VIa
Od lewej u góry: J. Kaczmarek,
K. Dróżdż, J. Michalska,
P. Braun, M. Łuczyńska,
J. Wesołowski, M. Górecka,
od lewej, środek: B. Łuczyński,
M. Kabzińska, P. Dyko,
M. Łuczyńska, Ł. Sierant,
wych. klasy P. B. Kędziora,
P. Bednarek, A. Filipczak,
J. Michalska, D. Kluf,
od lewej na dole: P. Cieślak,
J. Wyderka, M. Lacheta,
I. Pauliński, K. Owczarek,
M. Góralczyk

KLASA VIb
Od lewej u góry: K. Kosacki,
Z. Marek, B. Owczarek,
P. Cichecka, A. Malinowski,
K. Włoch, W. Jarosiński,
A. Cieślak,
Od lewej, środek: P. Pauliński,
M. Socha, N. Biazik, wych.
klasy P. A. Pawlak,
K. Piekarska, I. Stasiak,
A. Kamińska,
Od lewej na dole: M. Małecki,
M. Mikuła, J. Zaor, D. Kluf,
M. Styczyński, A. Wojnicki
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Ze szkolnego archiwum …

Ślubowanie uczniów kl. I w Gomulinie.
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Tu pierwszaki z Woźnik ze swoim pierwszym świadectwem.
Czy rozpoznajecie obecnych szóstoklasistów?

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Nauczyciele motywowali uczniów do nauki oraz twórczości literackie i artystycznej, co
przyniosło w br. szkolnym następujące osiągnięcia:
w gminnym konkursie literackim o tematyce antyalkoholowej uzyskanie I m. przez
Klaudię Klimczak z kl. IV b (M. Kędzierska),
w plastycznym- II m. – Martyna Sobutkowska (II b – przyg. B. Rajska), wyróżnienie Patrycja Dyko z kl. VI a (J. Sobutkowska);
udział w IX Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
w Szydłowie (A. Malicka);
udział uczniów w gminnym konkursie recytatorskim poezji J. Tuwima (III m. –
J. Kabzińska, III m. – K. Sipińska, wyróżnienie – Ł. Nowacki);
udział 3 uczniów w Powiatowym Konkursie Poetyckim ,,Piszę sercem, sercem
maluję…” – tytuł laureata (wyróżnienie) – Alicja Cieślak – IV b (przyg.
M. Kędzierska);
udział 27 uczniów klas IV-VI w tradycyjnym szkolnym dyktandzie (laureaci: Sz. Kauc
i Z. Marek, wyróżnienia: P. Marczak, Z. Mazerant, K. Stępień, P. Dyko);
udział 3 ucz. w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Szydłowie, uzyskanie
II miejsca przez Joannę Kluf ;
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udział 2 uczennic w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej Moszczenica' 2014III m. J. Kluf , udział A. Malickiej (przyg. M. Kowalska);
w Przeglądzie Piosenek Anny Jantar i in. I m. w kat. klas IV –VI – J. Kluf,
w kat. klas I-III – II m. Z. Wojtaniec, A. Malicka - wyróżnienie;
w gminnym konkursie wiedzy pożarniczej – II m. P. Dyko, udział – P. Bednarek,
J. Wesołowski (przyg. – L. Dudek);
I m. Angeliki Malickiej w Regionalnym Konkursie Akordeonowym w Piotrkowie
Tryb.;
w konkursie wokalno-instrumentalnym Pieśni Wielkopostnych pod patronatem ks. M.
Staszczyka – nagroda główna - J. Kluf;
tytuł finalisty w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce olimpijskiej ucz.
kl. VI a – Julii Michalskiej org. przez PKOL i MEN (przygot. – A. Czerwińska);
udział w konkursie plastycznym ,,Gdzie były, co robiły Twoje ręce?” – część
programu edukacyjnego Akademia Czystych Rąk Carex;
Festiwal Piosenki Religijnej w Brzozie – III m - J. Kluf (przyg. M. Tosiek);
II m. w gminnym etapie turnieju o bezpieczeństwie ruchu drogowego (L. Dudek);
w gminnym konkursie plastycznym ,,Krajobrazy naszej gminy”:
w kateg. kl. I-III- nagrody: Aleksandra Łuczyńska, Oliwia Styczyńska, Przemysław
Michalak; wyróżnienia: Małgorzata Kaleta, Marta Malicka, Piotr Marusiński,
Klaudia
Socha; w kateg. klas IV –VI- nagrody: Aleksandra Matuszewska,
Magdalena Łuczyńska;
fotografia – nagroda – Angelika Filipczak;
w III edycji Konkursu Wokalnego ,,Mikrofon dla Ciebie”: I. m. – J. Kluf, III m –
zespół Jagódki z oddz. przedszkolnego (A. Blonka);
w wojewódzkim konkursie plastycznym ,,Artystyczny Tomik Poezji Dziecięcej”
nagrody uzyskały Sandra Bujacz i Marcelina Mazerant, natomiast wyróżnienieNatalia Łuczyńska;
6 nagród (K. Włoch, N. Cichecka, B. Alberciak, P. Nowak, I. Kosacka, A. Kosacka)
w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. ,,Na wiejskim gościńcu – ludowe bajanie”
(Miejska Biblioteka Publiczna w Piotrkowie Tryb. – Dzień Dziecka dla sprawnych
inaczej);
udział uczniów w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów
Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych: ,,Skrzaty”, J. Kluf,
W. Matyja;
udział J. Kluf w IV Piotrkowskim Festiwalu Wokalnym ,,Najpiękniejsze są polskie
piosenki” – polska piosenka filmowa;
występ zespołu ,,Skrzaty” na zaproszenie Starosty Piotrkowskiego podczas obchodów
Święta Ludowego w Piotrkowie Tryb.;
2 wyróżnienia w konkursie matematycznym ,,Kangur”: Łukasz Nowacki i Klaudia
Sipińska;
II konkurs recytatorski poezji patriotycznej im. Ks. M. Wiewiórowskiego – zasięg
gminny dla klas IV-VI pod patronatem wójta gminy i ks. Proboszcza (liczny udział
dzieci oddziałów przedszkolnych oraz uczniów klas I-VI).
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Laureaci etapu gminnego: I m. – Kamil Stępień, II m. – Zuzanna Mazerant i Patrycja
Dyko, wyróżnienie – Angelika Malicka.
Inne możliwości publicznych prezentacji, konkursów, uroczystości, imprez
edukacyjnych czy rekreacyjnych to:
szkolna uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem
i pasowaniem na uczniów I-klasistów (przyg. K. Tosiek, B. Szulc) oraz spotkaniem
pracowników czynnych;
uroczystość na Dzień Zmarłych (A. Czerwińska);
uroczystości z okazji rocznic historycznych (np. Święta Niepodległości, uchwalenia
Konstytucji 3 Maja – przyg. B. Szulc, A. Pawlak, M. Kędzierska);
dyskoteki i in. imprezy rozrywkowe, np. andrzejkowa, na Dzień Chłopaka, z okazji
powitania Nowego Roku, walentynkowa;
konkursy i akcje Samorządu Uczniowskiego, np. plastyczne, literackie z różnych
okazji;
konkursy czytelnicze i apele ogólnoszkolne na temat znaczenia książek i czytelnictwa
(K. Stawicka);
obchody Roku Oskara Kolberga (m. in. we współpracy z twórczynią ludową – K.
Lauks, np. ,,Wielkanocne pisanki – niespodzianki”, MOK- warsztaty plastyczne
z twórcami ludowymi), Roku Jana z Dukli;
liczne imprezy edukacyjne i sportowo-rekreacyjne dla ucz. klas I-III, np. ,,Kartoflada”
(L. Cienkowska, K. Tosiek), akcja profilaktyczno-edukacyjna ,,Jabłuszko-cytrynka”
oraz zajęcia edukacyjne w Komendzie Policji w Piotrkowie Tryb. zorganizowane przez
L. Cienkowską we współpracy z WORD i Komendą Policji w Piotrkowie Tryb.;
turnieje sportowe – w czasie ferii i wiosenny gminny dla klas I-III (L. Dudek,
A. Pawlak), rodzinny turniej piłki siatkowej i inne turnieje szkolne (A. Pawlak,
L. Dudek), akcje – np. ,,Bezpieczne ferie 2014”, ,,Bezpieczne wakacje” 2014;
konkursy plastyczne o tematyce przyrodniczej, ekologicznej dla klas I-III, projekty
o tematyce zdrowotnej i ekologicznej (np. na Dzień Ziemi połączony z posadzeniem
nowych roślin na przyszkolnym terenie) ;
apele i konkursy o tematyce religijnej (M. Mika, M. Tosiek – jasełka i spotkanie
świąteczne, poranek wielkanocny, apele, konkursy, prezentacje o tematyce religijnej,
w tym w związku z kanonizacją papieża Jana Pawła II).
Do najważniejszych osiągnięć sportowych należy zaliczyć:
piłka ręczna dz. – I m. w gminie, powiecie i województwie (A. Pawlak, P. Szulc) –
największy sukces sportowy;
II. M. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w piłce koszykowej dz. (A. Pawlak);
III m. w Powiatowym Turnieju Szachowym (M. Mika);
biegi przełajowe w Biegu Katyńskim – I m. – Mikołaj Lasota- kl. III, II m. – Mateusz
Lasota – IV b;
II m. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w czwórboju LA dziewcząt w
Moszczenicy;
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wysokie miejsca w rozgrywkach sportowych organizowanych przez nauczycieli wych.
fizycznego we współpracy z LZS;
gminny turniej gier i zabaw dla klas I-III – II m. w gminie.

Osiągnięcia w nauce i zachowaniu:
Średnie ocen w klasach IV –VI przedstawiają się następująco:
IV a – 4,47;
IV b – 4,18;
V a – 4,04;
V b – 4,07;
VI a – 4,0;
VI b – 3,68.

Najlepsi uczniowie:
Kl. IV a – 6 uczniów: Angelika Malicka – śr. ocen – 5,27, wz. zachowanie;
Patrycja Marczak – śr. ocen -5,18, wz. zachowanie;
Natalia Łuczyńska – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie;
Kacper Galicki – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie;
Magdalena Kabzińska – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie;
Joanna Kluf – śr. ocen – 4,81, wz. zachowanie;
Kl. IV b – 3 uczniów: Zuzanna Mazerant – śr. ocen – 5,27, wz. zachowanie;
Klaudia Klimczak – 4,82, wz. zachowanie;
Julia Fajkowska – 4,82, wz. zachowanie;
Kl. V a – 4 uczniów: Wiktoria Bugajska – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie;
Adam Kruszyński – śr. ocen -5,0, wz. zachowanie;
Łukasz Nowacki – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie;
Aleksandra Matuszewska – śr. ocen – 4,82, wz. zachowanie;
Kl. Vb – 3 uczniów: Agata Plich – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie;
Ewelina Cieślak – śr. ocen – 5,0, wz. zachowanie;
Adriana Malicka – śr. ocen – 4,9, wz. zachowanie;
Kl. VIa –7 uczniów: Patrycja Dyko – śr. ocen – 5,55, wz. zachowanie;
Julia Michalska – śr. ocen – 5,36, wz. zachowanie;
Justyna Jóźwik – śr. ocen – 5,09, wz. zachowanie;
Angelika Filipczak – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie;
Magdalena Kabzińska – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie;
Magdalena Łuczyńska – śr. ocen – 4,91, wz. zachowanie;
Małgorzata Górecka – śr. ocen – 4,81, wz. zachowanie;
Razem za wyniki w nauce – 23 uczniów otrzyma świadectwa z wyróżnieniem , nagrody
książkowe oraz stypendia szkolne. Ponadto przyznano 2 stypendia za osiągnięcia sportowe:
Wiktorowi Jarosińskiemu – kl. VI b,
Patrycji Bednarek – kl. VIa.
D.S.

Wakacyjne przykazania
Odbierzesz świadectwo i jedziesz na wakacje. Pamiętaj o kilku ważnych zasadach.
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Wyjeżdżając sprawdź, czy jedziesz w dobrym kierunku.
Zabierz ze sobą mydło. Czyściutki i pachnący na pewno znajdziesz przyjaciół.
Jeśli nie umiesz pływać, nie wskakuj do głębokiej wody. Nie warto nic robić dla szpanu,
my lubimy Cię takim jakim jesteś.
Weź krem z filtrem. Bąbelki są fajne w coli a nie na plecach.
Nie właź tam, gdzie jest napisane STOP. Ktoś mądrzejszy wymyślił,
że może być niebezpiecznie.
Tęsknij za nami! My za Tobą będziemy na pewno!

REDAKCJA

ADRES BRATKA: Szkoła Podstawowa im. ks. Mariana Wiewiórowskiego
w Gomulinie, ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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