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CZEŚĆ!!!
WITAMY WAS W PIERWSZYM POWAKACYJNYM
NUMERZE NASZEJ SZKOLNEJ
GAZETKI. MAMY NADZIEJĘ,
ŻE ZNAJDZIECIE TUTAJ COŚ DLA SIEBIE.
PAMIĘTAJCIE, ŻE PISEMKO MOŻE TWORZYĆ KAŻDY Z WAS. NIE ZABRAKNIE
W NIM AKTUALNOŚCI ZE SZKOLNEGO ŻYCIA, PORAD, HUMORU I DZIAŁU „NASZA
TWÓRCZOŚĆ”,
W
KTÓRYM
UMIESZCZAĆ
BĘDZIEMY
WASZE
PRACE.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY I STAŁEJ LEKTURY!
ZESPÓŁ REDAKCYJNY W SKŁADZIE: ZUZANNA MAZERANT, ALICJA CIEŚLAK,
KLAUDIA KLIMCZAK, ANGELIKA MALICKA, JOANNA KLUF,
PATRYCJA MARCZAK, NATALIA ŁUCZYŃSKA.

-

-

- WITAJ SZKOŁO !
- RADY NIE OD PARADY;
KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI:
- TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA;
- PIELGRZYMKA „NIEDZIELI”;
- KARTOFLADA;
- WYBORU SU I RZECZNIKA PRAW UCZNIA;
- DZIEŃ CHŁOPAKA;
- ŚLUBOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW;
- MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA;
- SUKCES ALI; (WIERSZ ZNAJDZIECIE W KĄCIKU „NASZA TWÓRCZOŚĆ”)
- DZIEŃ PATRONA;
- WYWIAD Z PANEM PAWŁEM FILIPKIEM;
- HUMOR SZKOLNY;
- NASZA TWÓRCZOŚĆ;
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1 września 2014 r. o godz. 8.00 w
naszej szkole odbyła się Inauguracja Nowego Roku Szkolnego 2014/2015. Powitanie rozpoczęliśmy
od mszy świętej, którą odprawił ks. Jan Cholewa,życząc wszystkim dobrej nauki, silnej woliw
pokonywaniu uczniowskich trudóworazwytrwałościw rozwijaniu talentów. Następnie wszystkich
uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły powitałaP. Dyrektor Danuta Stępień. Ciepłe słowa
skierowała do pierwszoklasistów i dzieci z oddziałów przedszkolnych,które w tym dniu po raz
pierwszy przekroczyły progi naszej szkoły. Życzyła,by spotkali tu prawdziwych przyjaciół, z którymi
nauka będzie wspaniałą podróżą we właściwym kierunku.
Później cała gawiedź uczniowska udała się na spotkanie ze swoimi wychowawcami.
Redakcja
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RADY NIE OD PARADY
JAK ZACZAROWAĆ NAUCZYCIELI, ABY STAWIALI DOBRE STOPNIE?
To bardzo proste czary. Nie potrzebujesz ziół zrywanych o północy, kłów dzika ani języka
węża. Wystarczy trochę chęci, dwie szczypty uśmiechu i odrobina silnej woli.
 Nie spóźniaj się na lekcje. Raz mogą wybaczyć, ale przy powtórkach zaczną się
denerwować.
 Bądź aktywny! Nauczyciele uwielbiają uczniów, którzy z nimi rozmawiają i zadają
pytania. Tylko zawsze trzymaj się tematu.
 Nie gadaj na lekcjach. Gdy polonistka wyrwie Cię do odpowiedzi podczas omawiania
wczorajszych wydarzeń, nie pomogą żadne zaklęcia.
 Zgłaszaj się do referatów, nadprogramowych zadań, a nawet grabienia liści na
trawnikach przed szkołą. Plusik murowany!
 Uśmiechaj się! Nauczyciele lubią osoby pogodne. Dobre wrażenie zrób od razu na
początku roku szkolnego. Jeśli zabłyśniesz we wrześniu, w marcu ujdzie Cina sucho
nawet większa wpadka.

POSTANOWIENIA DLA DOBREGO UCZENIA













Oto co zrobić, by nowy rok szkolny był wyjątkowy:
Codziennie odrabiaj lekcje, pisz wypracowania i rozwiązuj zadania z matematyki.
Załóż sobie dzienniczek i przy każdej nieodrobionej pracy domowej stawiaj minus,
a przy odrobionej– plus. Duża ilość plusów na pewno Cię zmobilizuje. Wcześniej
możesz umówić się z rodzicami, że za wywiązanie się z postanowień raz w miesiącu
dostaniesz pieniądze na książkę lub kosmetyk albo dodatkowe wychodne.
Na lekcji bądź aktywna/y. Przestań chować głowę w piasek, gdy Cię o coś
pytają.Udowodnij, że Ty też masz coś do powiedzenia. Swoje wystąpienia na forum
klasy możesz przećwiczyć w domu przed lustrem albo przed ulubionym misiem.
Potraktuj to jako dobrą zabawę. Dzięki „domowym treningom” nabierzesz pewności
siebie, nauczysz się konstruować wypowiedzi i więcej już nie zgubisz wątku po dwóch
zdaniach.
Nie licz na ściąganie na klasówkach. Nie rób ściąg.Wyznacz sobie nagrodę za każdy
samodzielnie napisany sprawdzian. Może to być wyjście do kina, na duże lody albo
zakup wymarzonego drobiazgu. Przyzwyczaj się do samodzielnego myślenia o swojej
edukacji – po prostu bądź przygotowana/y.
Pomóż w lekcjach młodszemu rodzeństwu.To dobry sposób na powtórki –
przypominasz sobie materiał, o którym już na pewno dawno zapomniałaś/łeś.
Ponadto zyskasz ich wdzięczność i przestaną wreszcie na Ciebie donosić rodzicom.
Czytaj lektury, a nie tylko streszczenia.Nim przystąpisz do czytania, podziel lekturę na
rozdziały i „rozłóż” na kolejne dni. Możesz też rozpisać je na kartce i mazakiem
odkreślać przeczytane części. Jeśli zobaczysz, jak mało ci zostało, na pewno doczytasz
książkę do końca, a notowania u polonistki wzrosną.
Zapisz się na ciekawe kółko zainteresowań.Nie samą nauką człowiek żyje - ciekawe
hobby, rozwijanie zainteresowań pomaga zarówno w nauce jak i w zawieraniu
znajomości. Zapisz się na zajęcia razemz przyjaciółmi – będziecie się wzajemnie
pilnować, żeby ich nie opuszczać. A po zajęciach można porozmawiać na ciekawe
tematy.
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Powody, dla których warto wrócić do szkoły:
 Nareszcie masz komu pochwalić się nową fryzurą i ciuchami. Kto bardziej doceni
takie zmiany, jeśli nie koleżanki?
 Może akurat w tym roku obudzi się w Tobie Maria Skłodowska-Curie
albo odkryjesz, że jesteś kobiecym wcieleniem Einsteina.
 Od września na nowo życie towarzyskie: szkolne imprezy, klasowe prywatki,
imieniny i cała masa spotkań bez żadnej okazji.
 Może w szkole pojawi się jakiś nowy uczeń...?
 Masz szansę wykazać się talentem organizacyjnym. Jeśli lubisz grać pierwsze
skrzypce, to funkcja przewodniczącego dla Ciebie. A może sięgniesz wyżej?
 Bez trudu ,,wymigasz się” od wizyt u cioci i zabawy z bratem, bo popołudnia
powinieneś spędzać na pisaniu wypracowań i rozwiązywaniu matematycznych
zawiłości.
 Znów pojawi się dreszczyk emocji. Czy jest coś bardziej trzymającego w napięciu
niż obserwowanie nauczyciela, który wodzi palcem po liście w dzienniku, szukając
chętnego do odpowiedzi?
 Wkuwanie angielskich słówek, dat historycznych wydarzeń i matematycznych
wzorów doskonale pobudzi Twoje szare komórki.
 Nareszcie docenisz uroki weekendów i świąt, będziesz chciał/ła wykorzystać
wolny czas jak najlepiej.
Powodzenia!Redakcja

Kilka treści szkolnych wieści:
TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
W dniach 15-19 września w naszej szkole wdrażano projekt : Szkolny Tydzień
Bezpieczeństwa.Funkcjonariusz policji przeprowadził prelekcje Bezpieczna droga z radami
Spongeboba. Wzięli w niej udział uczniowie klas 0-III. Nauczyciele przypomnieli dzieciom,
jaknależy zachowywać się w szkole, a także jakie są skutki niebezpiecznych zachowań.
17 września po raz trzeci przy współudziale WORD-u została zorganizowana szkolna
akcja „Jabłuszko-cytrynka”. Kontrolowani przez policję kierowcy byli nagradzani jabłuszkiem i
wierszykiem, a karani musieli z uśmiechem zjeśćcytrynkę.L.C.
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Rano wstajesz, patrzysz w lustro
Znów to samo, bieg cię gna!
Wsiadasz, włączasz, a tu normy brak.
Nagle w głowie jedna myśl:
Po co tak?
Strach mnie gna, ale ja swój rozum mam.
Zdjąłem nogę, zwalniam normę
I uśmiechem witam nowy dzień.
Wiktoria Gomula (kl. IV)

To dla pana ta cytrynka.
Zrzedła panu strasznie minka?
Jeść cytrynki- bardzo zdrowo.
Trzeba jeździć przepisowo!
Kto przepisy słabo zna,
Tego wciąż policja gna.
Chce mu pewnie natrzeć uszy.
Może się kierowca wzruszy?
Tu o życie przecież chodzi,
My jesteśmy tacy młodzi.
Przykład nam kierowcy dają,
Gdy mandatów nie zbierają.
Kto przepisy dobrze zna,
Temu dziecko jabłko da.
Niechaj mu się wiedzie w trasie,
Skoro na tym dobrze zna się.
Alicja Cieślak (kl. V B)

Dobrze jeździsz kierowco,
za to będzie nagroda.
A złych kierowców
czeka kara sroga.
Lepiej jeździć z przepisami
niż przekraczać prędkość.
Bycie grzecznym na ulicach
to prawdziwa piękność.
Cała Polska dobrze wie,
że uczciwość dobra jest.
Michalina Adamczyk (kl. IV)

U kierowcy kwaśna minka,
gdy przywita go cytrynka!
Śmieje się nam serduszko,
kiedy kierowcy należy się jabłuszko.
Julia Fajkowska (kl. V B)

Dla kierowcy dobrego,
w nagrodę jabłuszko smaczne jest.
A gdy łamie przepisy,
cytrynkę kwaśną musi zjeść.
Patryk Nowak (kl. IV)

Dobry kierowco,
Bądź zawsze sobą!
Jedź tak jak jeździsz:
Rozsądnie, z głową.
A za to będzie nagroda słodka:
Zdrowe jabłuszko i wspólna fotka.
Jedziesz za szybko!
Masz ostrzeżenie.
W takim przypadku
Sprawa będzie takaKwaśny przysmak dla kierowcy łobuziaka.
Zuzanna Mazerant (kl. V B)

Prawdziwy kierowca
Ruszając do jazdy,
najpierw zapina się pasy,
zapalając silnik
obmyśla plan trasy.
Jadąc po trasie,
nie trzyma nogi mocno na gazie.
Świadomy tego,
że jeśli wciśnie gaz do upadłego,
to może na drodze
stać się coś złego.
Przestrzegam przepisy drogowe
zawsze do domu wracam
cały i zdrowy.
Paulina Cieślak (kl. V B)
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XVIII Pielgrzymka"Niedzieli" na Jasną Górę
Dziennikarze i ludzie mediów powinni być współpracownikami prawdy– mówił w homilii abp
Wacław Depo metropolita częstochowski i przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego
Przekazu Konferencji Episkopatu Polski, który 20 września przewodniczył Mszy św. w bazylice
jasnogórskiej z racji XVIII Pielgrzymki Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i III Pielgrzymki
Dziennikarzy Polskich na Jasną Górę. Pielgrzymka odbyła się pod hasłem TotusTuus. M.K.

N/z: Ks.
Jan Cholewa i uczniowie naszej szkoły podczas występu dla redaktora naczelnegotygodnika
Niedziela Ks. Ireneusza Skubisia. Słowem i pieśnią podziękowaliśmy Ks. Infułatowi za 33 lata
ofiarnej służby Słowu Bożemu i Ojczyźnie, za dzielenie się z nami wiedzą, mądrością,
doświadczeniem, za wierność prawdzie, dziennikarską rzetelność w ocenie rzeczywistości, za
ukazywanie nam radości życia w wierze w jedności z Bogiem, Kościołem ,
Człowiekiem,zaprzyjaźń z Patronem Szkoły.
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03.10.2014r. KARTOFLADA

Po raz kolejny odbyła się impreza promująca zdrowy styl życia „Kartoflada”. Panie: Lena Cienkowska, Anna Siekańska i Katarzyna Tosiek
przygotowały dla uczniów klas młodszych wiele atrakcji. Spotkanie rozpoczęło sięod
projekcji filmu z serii: „Wiem, co jem”, w którym Pani Profesor Zdrówko
przekonywała o wartościach odżywczych ziemniaków oraz obaliła mit na temat ich
kaloryczności i małej zawartości witamin. Wiadomości zdobyte podczas oglądania
filmu i pogadanki dzieci wykorzystały przy rozwiązywaniu krzyżówek.
Było również wiele konkurencji sportowych z udziałem… ziemniaka, m.in.:
slalomz ziemniakiem na łyżce, ziemniaczany hokej, „sadzenie kartofli”, „wykopki”,
„gorący kartofel”. Na zakończenie zorganizowano konkurs taneczny i dyskotekę. Za
aktywny udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i upominki .
Organizatorki imprezy dziękują rodzicom za pomoc w przygotowaniu
„Kartoflady” – Panie: Izabela Kabzińska, Agnieszka Malicka, Agnieszka Skupień,
Gabriela Wocheń przygotowały dla wszystkich „kartoflany” poczęstunek.
L.C.
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DO SAMORZĄDU SZKOLNEO
I RZECZNIKA PRAW UCZNIA

PROTOKÓŁ WYBORÓW

PRZEWODNICZĄCEGO SZKOŁY

26 września 2014r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego:
1. Liczba osób uprawnionych do głosowania – 201
2. Liczba osób głosujących – 189
3. Liczba głosów ważnych – 173
4. Liczba głosów nieważnych – 16
5. Wyniki głosowania:
1. Zuzanna Mazerant – 38 głosów - Przewodniczący Szkoły
2. Stępień Kamil – 33 głosy - Zastępca Przewodniczącego Szkoły
3. Adamczyk Michalina – 22 głosy - Sekretarz
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07.10. 2014r.
odbyły się wybory
RZECZNIKA PRAW
UCZNIA.

Uczniowie z klas IV – VI wytypowali trzech kandydatów:
1. Pani Paulina Baras– nauczyciel przyrody
2. Pan Przemysław Szulc– nauczyciel wychowania fizycznego
3. Pani BeataKędziora - nauczyciel języka angielskiego

KOMISJA WYBORCZA w składzie:
1. Zuzanna Mazerant – Przewodnicząca SU
2. Kamil Stępień– Zastępca przewodniczącej SU
3. Michalina Adamczyk – Sekretarz SU
4. Joanna Sobutkowska – Opiekun SU
Uroczyste
pełniła nadzór nad prawidłowym przebiegiem wyborów.
zaprzysiężenie
Uprawnionych było 96 uczniów, a do udziału przystąpiło
samorządu szkolnego 92 .Uczniowie oddali 87 ważnych głosów.

nastąpiło 14X 2014r.
podczas akademii z
okazji Dania
EdukacjiNarodowej

Wyniki przedstawiają się następująco:
1.
2.
3.

Pani Paulina Baras– 30 głosów
Pan Przemysław Szulc – 28 głosów
Pani Beata Kędziora - 29 głosów

KOMISJA WYBORCZA OGŁOSIŁA, ŻE RZECZNIKIEM PRAW
UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO ZOSTAŁA
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PANI PAULINA BARAS

30.09.2014r.DZIEŃ

CHŁOPAKA

Każdy osobnik płci męskiej, który przyszedł do szkoły w krawacie,nie był pytany. Mógł też
liczyć na sympatyczny upominek i szczere życzenia. W tym dniu SU zorganizował wybory SUPER
MAN-a. W szranki stanęli chłopcy wybrani przez klasowe koleżanki: z klasy IV – Mikołaj Lasota i
Kamil Mądry, z klasy Va – Maksymilian Kozioł, z klasy Vb – Mateusz Lasota, z klasy VIa – Daniel
Kiełbik, z klasy VIb – Seweryn Bzik.Aby zdobyć miano SUPER MAN-a, należałojak najdokładniej i
jak najszybciej wykonać typowo dziewczęce zadania.Niektórzy mieli z nimi nie lada
kłopot.Malowanie paznokci i przyszywanie guzika to niełatwa sprawa,a co dopiero umiejętność
malowania rzęs. Zaplatanie warkoczy też nie takie proste, jakby sięmogło wydać. Odrobinę oddechu
mogli zaczerpnąć podczas konkurencji dmuchania „malutkiego” baloniku, zaśsiłydodała na pewno
konkurencja: Kto najszybciej zje jabłko?
Najserdeczniejsze życzenia naszym kochanym mężczyznom i tym małym, i tym dużym:
szczęścia, zdrowia, miłości, radości.
Abyście czyści i pachnący byli, sale wietrzyli, śmieci wynosili,
do szkoły po nauki w radosnych podskokach pędzili.
Wasze koleżanki 

N/z: uroczyste
zaprzysiężenie
Rzecznika Praw
Ucznia podczas
akademii z okazji
Dania Edukacji
Narodowej

Po podsumowaniu
10 punktów przyznanych
przez JURY zwycięstwo
przypadło uczniowi klasy
VIb Sewerynowi Bzikowi.

!!!!!!!!

W dniu 14 października 2014r.
odbyła się uroczystośćślubowania i pasowania na uczniów I-klasistów.

- Czy pasowanie, to znaczy LANIE?
- Jak u mnie ostatnio było
PASOWANIE, to potem miałem
problem z siadaniem!
- A co w ogóle zrobiliśmy, że na to
lanie zasłużyliśmy?!
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W pogodnym nastroju, w
jesiennej scenerii, pierwszoklasiści zaprezentowali swoje umiejętności recytatorskie i wokalne, w
których przekonywali, że są już gotowi do prawdziwej nauki. Nie byli zdenerwowani ani
stremowani. Następnie, już zupełnie poważnie, przyrzekali na Sztandar szkoły:

My, uczniowie kl. I Szkoły Podstawowej w Gomulinie
ślubujemy naszemu Patronowi:
Z dumą nosić imię księdza Mariana Wiewiórowskiego;
Być wiernymi tradycji naszego kraju, szanować język i kulturę ojczystą;
Godnie reprezentować naszą szkołę i dbać o jej dobre imię;
Rozwijać swoje umiejętności i wiedzę według posiadanych zdolności
i możliwości;
Starać siężyć z innymi i dla innych.
W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście: Pani Maria Głowacka – Przewodnicząca
Rady Gminy, Ks. proboszcz Jan Cholewa, przedstawiciele Rady Rodziców, Panie Dyrektor –
Danuta Stępień i Małgorzata Kędzierska, nauczyciele, rodzice oraz koleżanki i koledzy z klasa
starszych.
Pierwszoklasistom życzymy sukcesów oraz spełnienia wszystkich postanowień
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Do szkolnej braci przyjęliśmy
34 pierwszoklasistów.
Wychowawcą kl. Ia jest Pani
Marzena Pawlik,
a kl. Ib Pani Agata
Marcinkiewicz



Wychowawczyniom i dzieciom
życzymy wielu wspaniałych
chwil i cudownych przeżyć w
murach naszej szkoły.

REDAKCJA

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i wszystkim Pracownikom Oświaty
Życzymy takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić,
Pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce,
Cierpliwości i wrażliwości, aby służba młodym ludziom
i całemu środowisku zrodziła wiele szlachetnych owoców.
SU

MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA
– uroczystość otwarcia 20 X 2014 r.
Motto uroczystości:

Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń.
Jeśli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi!
Jan Paweł II (1999 r. – Zamość)
Nasza lokalna społeczność czyni starania, by to wołanie niepozostawało bez odpowiedzi, czego
przykładem jest utworzenie w jednej z sal ekopracowni.
Gośćmi uroczystości otwarcia byli:
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przedstawiciel Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
Pan –Andrzej Czapla;
wójt Gminy Wola Krzysztoporska – Pan Roman Drozdek;
przewodnicząca Rady Gminy – Pani Maria Głowacka;
ksiądz proboszcz – Jan Cholewa;
przedstawiciel OSP w Gomulinie – Pan Wojciech Kamiński;
przedstawiciele Rady Rodziców –Panie Agnieszka Cieślak – przewodnicząca i Ilona Bugajska – zastępca
przewodniczącej;
sołtysi: Pani Elżbieta Wójcik (Gomulin Kol.),
Mariusz Lasota - sołtys Rokszyc– także rodzic, który wykonał prace społeczne na rzecz pracowni.
Inni rodzice zaangażowani w prace w urządzaniu ekopracowni– Krzysztof Kabziński i Krzysztof
Cieślak.Ekopracownia powstała w wyniku konkursu w formie dotacji zadań z dziedziny edukacja
ekologiczna pn. ,,Moja wymarzona EKOPRACOWNIA”- autorką projektu i programu o tematyce
ekologicznej jest nauczyciel przyrody – Pani Paulina Baras.
W ramach zadania zakupiono:
wyposażenie pracowni, sprzęt multimedialny i piękne pomoce dydaktyczne – komplet pozwalający na
realizację podstawy programowej z przyrody;
Wartość pracowni – 42 546,28 zł;
dotacja WFOŚ i GW w Łodzi – 31 435,00;
udział własny – Urząd Gminy w Woli Krzysztoporskiej – 11 111,28zł;
natomiast rodzice wykonali prace remontowo-naprawcze i odnowili pomieszczenie pracowni.
Szkoła zobowiązana jest do dnia 15 czerwca 2015 r. potwierdzić osiągnięcie planowanego efektu
ekologicznego-widząc entuzjazm uczniów i nauczyciela, zainteresowanie ze strony rodziców i lokalnego
środowiska można z góry założyć, że planowany efekt ekologiczny z pewnością będzie osiągnięty.
Następnie odbyły się wystąpienia Gości - Pana A. Czapli, Wójta Gminy, Przewodniczącej Rady
Gminy – Marii Głowackiej, Ks. Proboszcza Jana Cholewy.
Otwarciaekopracowni i przecięcia wstęgi dokonali: A. Czapla, R. Drozdek, D. Stępień, P. Baras.
Ks. proboszcz poświęcił nowo otwartą salę.
P. Paulina Baras i grupa dzieci: Zuzanna Mazerant, Klaudia Klimczak, Dominik Matyja, Julia
Fajkowską, Sebastian Chojnacki, Adam Jończyk , Alicja Cieślak, Mateusz Lasota zaprezentowali
pomoce dydaktyczne. D.S.
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Ali i Pani
A. Czerwińskiej,
opiekunce naszej
poetki, życzymy
kolejnych literackich
sukcesów

Kolejny sukces Ali
Alicja

Cieślak,

uczennica

klasy

Vb,

została

laureatką

Ogólnopolskiego

Konkursu Pocztówka z wakacji ogłoszonego przez Fundację Instytutu Lecha Wałęsy.
Tegoroczną edycję zorganizowano w ramach obchodów Roku Kolberga oraz kampanii
edukacyjnej Mam Gen Wolności, której celem jest budowanie nowoczesnego poczucia
patriotyzmu i promowanie aktywnych postaw młodych Polaków.
Idea

konkursu

nawiązywała

do

pracy

Oskara

Kolberga,

który

swoje

zafascynowanie folklorem i rozmowy z ludźmi wsi utrwalał na skrawkach papieru.
Zadanie konkursowe polegało na wyszukaniu zwrotów gwarowych , ułożeniu

z nimi

rymowanki oraz wysłaniu pocztówki. Alicja ułożyła wiersz pt. Starszy brat i
zaprojektowała

widokówkę.

Wywalczyła

uczestników. Brawo!Redakcja
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pierwsze

miejsce,

pokonując
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24 X 2014r. DZIEŃ PATRONArozpoczęliśmy mszą

św. w

kościele, po której udaliśmy się na cmentarze:w Gomulinie i w
Grocholicach,
by uczcić miejsca pamięci
i pochówku Ks. M.
Wiewiórowskiego.
*************************************************************************************
1IX 2014r. po raz pierwszy rozpoczęliśmy nowy rok szkolny jako uczniowie Szkoły
Podstawowej im. Księdza Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie.
To dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie, bo imię patrona zobowiązuje do
wypełniania obowiązków wobec BOGA , OJCZYZNY, NARODU, do patriotycznej postawy i
wzorowej nauki.
Rok temu na zakończenie uroczystości nadania imienia, poświęcenia sztandaru
szkoły oraz ustanowienia dnia 25 X Świętem PATRONA SZKOŁY, Jego Ekscelencja Ks.
Arcybiskup Marek Jędraszewski ze łzą wzruszenia w oku powiedział:„Tu jest Polska.I oby
zawsze tak było”. Jesteśmy i czujemy się prawdziwie Polakami , a że tak jest,to
niewątpliwie w dużej mierze zasługa naszego Patrona, Wielkiego Polaka, patrioty,
człowieka niezachwianej wiary, niezłomnej nadziei i miłości. Abyśmy nigdy nie
zapominali i zawsze pozostali wierni wartościom, jakimi żył i którym służył nasz Patron.
Słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA widnieją na sztandarze szkoły , a główne zasady życia
zgodne z nauką Patrona zawarliśmy w hymnie szkoły(…)
Każdego ranka w progach szkoły wita nas pogodne oblicze Księdza Mariana
Wiewiórowskiego. Z portretu spoglądają na nas mądre oczy. Patron, jak dobry Anioł
Stróż, wskazuje drogę, przypomina,że warto żyć dla innych, warto odkrywać swoje pasje
i realizować szlachetne marzenia, nie lękać się trudności, odkrywaćżyciowe powołania i
z Bożą pomocą je realizować, dążyć do celu mimo trudu i poświęcenia. Bo takie życie
ma sens…
Przez 15 lat byliśmy razem, czując wyjątkową troskę i opiekę naszego Patrona
każdego dnia – i świątecznego, i zwykłego, niosącego nie tylko zadowolenie, ale także
liczne trudy, niepokoje, smutki.
Wspólnie rozpoczynaliśmy i kończyliśmy kolejne lata szkolne, dzieliliśmy radość
Świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy,
Spotkań wigilijnych, noworocznych i z wielu innych okazji,
Corocznych Dni Edukacji Narodowej, ślubowania i pasowania na uczniów Iklasistów,
Podniosłych uroczystości patriotycznych w szkole, kościele i na miejscowym
cmentarzu,
Wizyt dostojników Kościoła i wybitnych osób świeckich,
Spotkań teatralnych, koncertów wokalnych czy muzycznych w szkole i kościele,
Wesołych imprez organizowanych w szkole lub obok plebanii,
Wycieczek krajoznawczych i do teatrów – dla dzieci, dla dorosłych,
Refleksję rekolekcji wielkopostnych i wszystkich świąt kościelnych,
Przeżywaliśmy dramat Żałoby Narodowej po katastrofie smoleńskiej,
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Zadumę i refleksję towarzyszącą smutnym rocznicom historycznym i Dniu
Wszystkich Świętych,
Wspólnie dzieliliśmy wielką radość w dniu wmurowania Aktu Erekcyjnego pod
powstający kompleks edukacyjny w dniu 13 X 2009r.,
Następnie w dniu otwarcia obiektu 1 września 2011r. i w dniu otwarcia Sali
gimnastycznej 1 czerwca 2012r.
Cieszyliśmy się ze wspólnej organizacji konkursów literackich, plastycznych i
recytatorskich. Wciąż mamy w pamięci ostatni konkurs recytatorski w dniu 6
czerwca 2012r., kiedy ksiądz był w szkole po raz ostatni… i żegnał sięz nami,
choć wówczas, tego nie wiedzieliśmy…
Mówił do nas: Proszę Was, błagam Was, czytajcie książkę, kochajcie książkę, bo tylko w
ten sposób zdobędziecie prawdziwą mądrość.
Tak bardzo pragnął byśmy byli ludźmi mądrymi, ludźmi prawdy i prawego
sumienia, byśmy mogli zawsze patrzeć Bogu i ludziom prosto w oczy.
Abyśmy w tym odwróconym i pokręconym świecie potrafili odnaleźć pewny grunt
pod stopami, abyśmy zawsze wiedzieli po co warto żyć i o co walczyć, abyśmy nie
rezygnowali z wielkich i odważnych marzeń , by nie zabrakło nam odwagi ,by je spełniać,
byśmy nie bali się dążyć do świętości…
Zawsze i wszędzie byliśmy obdarzani wielkim dobrem w modlitwach,
pocieszających słowach, także słowach podziękowania i wdzięczności, we wspierających
gestach, czynach – w wymiarze duchowym i materialnym, których nie sposób wymienić.
To Ksiądz swoją postawą, szlachetnym życiem uczył nas co znaczy byćwszystkim
dla wszystkich.
Bo życzliwość rodzi życzliwość, a największa radość to dawać innym.
Ksiądz prałat Marian Wiewiórowski zostawił nam jeszcze jedno ważne
przesłanie, które najlepiej wyrażają słowa wiersza ks. Jana Twardowskiego:
„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą,
Zostaną po nich buty i telefon głuchy
Kochamy wciąż za mało i stale za późno,
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.
Nie bądź pewny, że czas masz, bo pewność niepewna…
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą(…)”
Wciąż nosimy w sercach niewypowiedzianą wdzięczność i żal, że mając t y l e
czasu nie zdążyliśmy podziękować, za lata kapłańskiej służby i życia oddanego
całkowicie, bez reszty naszej parafii, szkole, za wszelkie dobro którego doświadczaliśmy
każdego dnia.
Ofiarowując szkole wszystkie swoje cenne odznaczenia, medale, nasz Patron
mówił, że i jego serce już na zawsze tu pozostanie. Wierzymy i czujemy, że tak jest.
Dziś składamy hołd wspaniałemu Księdzu – wielkiemu przyjacielowi szkoły.
Bóg włożył swoją miłość w Jego kapłańskie ręce, jak klucz do raju, a On nam
mozolnie ten klucz przekazywał.
Dzięki Księdzu mieliśmy szczęście dotykaćświętości. Za tę pięknie, niezwykle
owocnie spełnioną misję z całego serca dziękujemy i pragniemy nadal, dzięki temu, co
pozostało w naszych sercach i umysłach, czerpać z tej rajskiej skarbnicy.
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Oby trwały – nasza pamięć i wdzięczność, oby budziła się i rozwijała miłość do
Boga, ludzi, całego świata… Z miłości bowiem rodzi się wszelkie dobro – w myślach,
słowach i czynach, bo Bóg jest MIŁOŚCIĄ.
Największą miłością Księdza Mariana Wiewiórowskiego był Bóg i Matka
Najświętsza.
Za Wielkim Prymasem Tysiąclecia, Kardynałem Stefanem Wyszyńskim, wszystko
postawił na Maryję. Jej zawierzył bez granic, u Niej szukał pomocy i wsparcia.
Abyśmy nigdy nie zwątpili, i nigdy się nie zniechęcili przykładem naszego Patrona
wsparci w Twoje Macierzyńskie dłoni Wielka Boga- Człowieka Matko, Bogarodzico,
Wychowawczyni młodych pokoleń, składamy naszą przeszłośći przyszłość, całe nasze
życie, nasze rodziny, naszą parafię, Szkołę i nas samych. Usłysz nas i wysłuchaj.
Obchodząc po raz pierwszy Dzień Patrona jeszcze raz najgoręcej dziękujemy tym
wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by nasza szkoła mogła nosić zaszczytne imię
Księdza Mariana Wiewiórowskiego.
Człowiek żyje bowiem na tym świecie tak długo jak długo wymienia się Jego imię,
jak długo żyje w sercach tych, którzy Go kochają. Niech pamięć trwa!
Powyższe fragmenty tekstów pochodzą z uroczystej akademii przygotowanej przez uczniów
naszej szkoły pod kierunkiem Pani M. Tosiek.

Dziękujemy za piękne przeżycia i wzruszenia…Redakcja
Z okazji obchodów Dnia Patrona Samorząd Uczniowski zorganizował konkursy
plastyczne. Udział w nich mogli wziąć uczniowie z klas I-III i IV-VI.Konkurs plastyczny
dla klas młodszych polegał na wykonaniu dowolną techniką PORTRETU NASZEGO
PATRONA. Wpłynęło 86 prac,z których komisja w składzie: Pani Danuta Stępień, Pani
Małgorzata Kędzierskai Pani Joanna Sobutkowska wybrała najleksze prace. Zadaniem
konkursowym dla klas starszych, było wykonanie dowolną techniką ilustracji do
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tekstu hymnu szkoły. Spośród 54 prac, które uczniowie
dostarczyli do opiekuna SU, komisja wybrała te, które
najtrafniej zobrazowały treść szkolnej pieśni.



I miejsce - Martyna
Sobutkowska ucz. kl. IIIb
II miejsce - Marcelina
Mazerant ucz. kl. Ia
III miejsce- Aleksandra
Staszek ucz. kl. IIa
Wyróżnienie - Julia
Kabzińska ucz. kl. IIIa
i Patrycja Fajkowska
ucz. kl. Ib
I miejsce – Natalia
Łuczyńska ucz. kl. Va,
Wiktoria Gomula ucz. kl. IV
II miejsce – Angelika
Malicka ucz. kl. Va, Zuzanna
Mazerant ucz. kl. Vb
III miejsce – EwelinaCieślak
ucz. kl. VIb, Agata Plich ucz.
kl. VIb , Aleksandra
Matuszewska ucz. kl. VIa
Wyróżnienia:
Kamil Mądry klasa IV
Łukasz Nowacki klasa VIa
Patrycja Paulińskaklasa IV



Zwycięzcy I konkursu piosenki
religijno -patryjotycznej im. ks.
Mariana Wiewiórowskiego
I miejsce – Joanna Kluf ucz. kl.
Va, Angelika Malicka ucz. kl. Va
i Wiktoria Matyja ucz. kl. IIa
II miejsce - Zuzanna mazerant
ucz. kl. Vb
III miejsce - Marysia Skupień
ucz. kl. IIIa
Wyróżnienie – Martyna
Sobutkowska i Klaudia
Sipińska ucz. kl. IIIb



Dziękujemy Ks. Janowi Cholewie za ufundowanie nagród
książkowych dla najlepszych piosenkarek
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WYNIKI I BIEGU IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO


I miejsce – Natalia
Kabzińska ucz. kl. IIIa
II mijsce – Dominika
Kwapisz ucz. kl. IIb
III miejsce – Weronika
Krzymińska ucz. kl. IIb



I miejsce –Patryk Cieślak ucz. kl. IIb
II miejsce – Bartosz Kauc ucz. kl. IIa
III miejsce - Marcel Kotecki ucz. kl. Ia


I miejsce – Izabela Kosacka
ucz. kl. IV
II miejsce – Agata Plich
ucz. kl. VIb
III miejsce – Joanna Kluf
ucz. kl. Va
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I miejsce – Dominik Matyja ucz. kl. Vb
II miejsce - Jakub Owczarek ucz. kl. VIa
III miejsce - Patryk Biniek ucz. kl. VIa




I miejsce – Pan Mariusz Lasota
II miejsce - Pani Mariola Cieślak
III miejsce- Pan Szczepan
Mroczkowski


Na dobry początek…
WYWIAD Z PANEM PAWŁEM
FILIPKIEM - NASZYM
NOWYM NAUCZYCIELEM
MUZYKI

CZY MARZYŁ PAN O PRACY NAUCZYCIELA?

Gdzieś głęboko we mnie, od wczesnych lat dziecięcych, kiełkowała ta myśl, by uczyć w
szkole. Cieszę się, że moje marzenia tak szybko się spełniły.
PODOBA SIĘ PANU NASZA SZKOŁA? CZY ZDĄRZYŁ PAN PRZYZWYCZAIĆ SIĘ

DO NOWEJ PRACY?
Macie bardzo ładną, nowoczesną i kolorową placówkę. Moja podstawówka nie była tak
barwna. Powoli zadomawiam się i odnajduję w nowej dla mnie rzeczywistości jako
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nauczyciel. Jeszcze do niedawna sam byłem uczniem, a teraz

już stoję po drugiej

stronie biurka. Rola nauczyciela jest o wiele trudniejsza niż bycie uczniem. Mam
nadzieję, że się w niej sprawdzę. Mile zaskoczyła mnie atmosfera, jaka tu panuje. Nie
spodziewałem się, że spotkam tylu życzliwych ludzi.
JAKĄ SZKOŁĘ PAN UKOŃCZYŁ ?
Studiowałem, zgodnie z moimi zainteresowaniami muzycznymi, w Akademii Jana Długosza
w Częstochowie na kierunku edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej. Ponadto
ukończyłem Państwową Szkołę Muzyczną w klasie klarnetu.
MUZYKA ZAWSZE BYŁA NAJWIĘKSZĄ PAŃSKĄ PASJĄ?
Tak, z pewnością , to moja największa miłość, której byłem i jestem wierny.
JAKI GATUNEK MUZYCZNY LUBI PAN NAJBARDZIEJ?
Interesuje mnie wszystko, co wiąże się z dobrą muzyką. Lubię słuchać klasyków muzyki
poważnej, zachwycać się ich kunsztem i doskonałością warsztatu, ale równie często
słucham jazzu i funky.
PANA ULUBIONY INSTRUMENT MUZYCZNY TO…
Oj, to trudne pytanie. Lubię chyba wszystkie… Sam gram na klarnecie, na pianinie i na
saksofonie… Jeśli musiałbym jakiś wskazać, to chyba wybrałbym saksofon.
JAKICH WOKALISTÓW SŁUCHA PAN NAJCZĘŚCIEJ?
Moi ulubieni to Charlie Parker i CandyDulfer.
OD KILKU LAT JEST PAN ORGANISTĄ W GOMULIŃSKIM KOŚCIELE. KTÓRA
PRACA JEST ZATEM CIEKAWSZA: NAUCZYCIELA CZY ORGANISTY?
Cóż, każda z nich jest inna, trudno je porównywać… Myślę, że obydwie są ciekawe i
dostarczają innych emocji. Wierzcie mi, bardzo lubię pracę w szkole, bo fajnie jest
przebywać z dziećmi i ukazywać im, jaki piękny jest świat dźwięków.
DZIĘKUJEMY ZA ROZMOWĘ. ŻYCZYMY, BY PRACA NAUCZYCIELA DAWAŁA PANU
WIELE SATYSFAKCJI .WYWIAD PRZEPROWADZIŁY:
ZUZANNA MAZERANT I KLAUDIA KLIMCZAK KL. V B

SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
Nauczycielka do Jasia:
-Dlaczego twoje lekcje
zawsze odrabia tata?
-Bo mama nigdy nie ma
czasu.

W szkole pani pyta Jasia:
-Z czego słyną Chiny?
-Nie wiem!
-A skąd masz herbatę?
-Ze sklepu.

Pani od matematyki pyta
Jasia:
-Skąd przyszło ci do głowy, że
ćwiartka jest większa od
połówki?
-To niech pani porówna
ćwiartkę słonia i połówkę
myszy -odpowiada Jaś.

Pani na lekcji biologii pyta uczniów:
-Proszę wymienić pięć drapieżników.
-Jeden
22 lew i cztery tygrysy- odpowiada Jaś.

NASZA TWÓRCZOŚĆ
Gdy zaczyna się jesień, świat trochę przysypia, zwalnia rytm, odpoczywa po letnich
szaleństwach. Pomyśl, jakie to miłe! Odpocznij razem z jesienią w jesienny wieczór poezji…
STARSZY BRAT
RÓŻNE W DOMACH SĄ DRAMATY:
KŁÓTNIE, SWARY, CZASEM STRATY.
JA MAM PROBLEM OD PRZEDSZKOLA,
JAK SIĘ POZBYĆ MAM BRACHOLA.

brachol – brat, blubry– brednie, bzdury,
bryle – okulary, bejmy – pieniądze, cięgiem – ciągle,
futrować – zajadać duże ilości pożywienia,
miągwa – beksa, szplin - wariat

DENERWUJE MNIE SZALENIE,
NAZYWAM GO W DOMU „LENIEM”.
PLECIE BLUBRY, WCIĄŻ FUTRUJE.
JEST JAK OSET, JAK CYTRYNY,
KOCHA BEJMY, MIÓD, DZIEWCZYNY.
CZĘSTO BIERZE MOJE BRYLE,
MAM Z NIM WCIĄŻ KŁOPOTU TYLE.
MÓWI O MNIE-MIĄGWA, MAŁA,
A JA …KOCHAĆ BYM GO CHCIAŁA.

CIĘGIEM O NIM MYŚLĘ,
JEST NIEZNOŚNY PONAD MIARĘ!
MOŻE ZNAJDZIE SIĘ DZIEWCZYNA,
CO ODMIENI TEGO SZPLINA?Alicja Cieślak kl. Vb

****************************************
POLSKO MOJA KOCHANA!
JA KOCHAĆ CIĘ BĘDĘ.
ZOSTAŃ TU, GDZIE JESTEŚ!
W SERCU MYM ZAGOŚCISZ,
BĘDZIEMY RAZEM W PEŁNI RADOŚCI!
A GDYBY TRZEBA BYŁO …
TAK JAK KIEDYŚ NA TWE WEZWANIE…
W SZARYCH SZEREGACH KAŻDY Z NAS STANIE!

**********************************************************
JESIEŃ
JESIEŃ SZARA, BURA PRZECISKA SIĘ PRZEZ CHMURY.
LECĄ LIŚCIE Z DRZEW,
POKRYWAJĄ PARKOWE ALEJKI
I ZAMYŚLONE GŁOWY PRZECHODNIÓW.
JESIENNA ZADUMA WĘDRUJE PO SZARYM DNIU.
JESIENNY DESZCZYK JĄ ZRASZA, A ONA MOKNIE BEZ PARASOLKI.
-TERAZ JUŻ WIECZÓR , ZNAJDŹ SUCHY KĄT!
-POCZEKAJ, PORANKI SĄ PIĘKNIEJSZE.
RANKIEM WIEJE WIATR I UNOSI NABRZMIAŁE DESZCZEM CHMURY…
BURY LISTEK PRZYKRYŁ GRZYBI KAPELUSZ.
SZKODA, ŻE KTOŚ ROZTROPNY GO ZERWIE
NIM JESIENNA ZADUMA POWRÓCI PO RANNEJ PRZERWIE…Joanna Kluf kl. V a

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