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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    

K O C H A N I  C Z Y T E L N I C Y !     Już wkrótce wakacje! Z tej okazji życzymy 

Wam jak najwięcej słońca, błękitnego nieba i... udanego wypoczynku. Tymczasem 
zapraszamy do lektury kolejnego wydania  Bratka 
                                                                                                       ZESPÓŁ REDAKCYJNY  
                                                                            

 

 

                        
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

GAZETA SZKOLNA 

NR 47 CZERWIEC 2015 R.  

           DZIŚ W NUMERZE ! 
K       KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI: 
      - PIERWSZA POMOC  PRZEDMEDYCZNA 

-         - I GMINNY KONKURS MATEMATYCZNE POTYCZKI 2015 
          - III SZKOLNY KONKURS POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA 

             WIEWIÓROWSKIEGO 

           - DZIEŃ STRAŻAKA 

           - CZAS NA ZDROWIE , RODZINO! 

           - II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

           - NIECH PAMIĘĆ TRWA… 

           - 25 – LECIE KAPŁAŃSTWA KS. JANA CHOLEWY 

           - POŻEGNANIA CZAS 

           - NASZE SUKCESY I OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

             SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

              NASZA TWÓRCZOŚĆ 

R        RADY NIE OD PARADY 

              FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK     

-                   
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 Kilka treści szkolnych wieści: 

KONKURS MIĘZYKLASOWY– pierwsza pomoc przedmedyczna

 

                20 kwietnia 2015r. odbył się  szkolny konkurs "Pierwsza 

pomoc". Jego celem była edukacja w zakresie właściwego udzielania 

pierwszej pomocy  oraz promocja zdrowia i przeciwdziałanie znieczulicy 

społecznej. W konkursie wzięły udział trzyosobowe drużyny z klas IV-VI. 

Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące wyposażenia apteczki                  

i znajomości numerów alarmowych oraz rozwiązywali test. Największe 

zainteresowanie wśród zgromadzonej publiczności wzbudziły pokazy 

udzielania pierwszej pomocy w przypadku omdlenia, utraty przytomności, 

złamania nogi, zadławienia, bandażowania głowy i kciuka.    

Sędziowie oceniali: bezpieczeństwo ratowników, działania i efekty tych 
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działań, przygotowanie teoretyczne oraz pracę zespołu. 

Wszystkie drużyny pokazały wysoki poziom umiejętności i uzyskały 

następujące miejsca: 

I miejsce – klasa VIa 

II miejsce – klasa IV 

III miejsce – klasy Va, Vb, VIb                                                                                    

A.C.                

 

12 maja w naszej szkole odbył się  I Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki 2015,              

nad którym patronat objął  Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek. Inicjatorami 

przedsięwzięcia byli: Pani Dyrektor Danuta Stępień, Lena Cienkowska-nauczyciel edukacji 

wczesnoszkolnej i Jan Giza- nauczyciel matematyki. Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, które 

odbyły się w kwietniu. 32 uczniów przystąpiło do gminnego etapu. Zadania konkursowe 

przygotowali: L. Cienkowska,  J. Giza, zaś opiekę merytoryczną podczas konkursu sprawowała Pani 

Elżbieta Lottko- przedstawiciel WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Sponsorem nagród był Wójt 

Gminy Wola Krzysztoporska, który osobiście wręczył uczniom  tablety za I miejsce,e-booki za  

drugie, MP4 za trzecie, a wyróżnionym kalkulatory . 

W kategorii kl. II- III  laureatami zostali : 

I miejsce -  Bartłomiej Szymczyk ( 20p.) SP Krzyżanów; II miejsce - Julia 

Kabzińska (19p.) SP Gomulin 

Maksymilian Zawiślak (19p.) SP Wola Krzysztoporska;  III miejsce -  

Zuzanna Zapała (18p.) SP Bogdanów 

W kategorii kl. V-VI : 

I miejsce -  Adam Kruszyński (21p.) SP Gomulin; Łukasz Nowacki (21p.) SP 

Gomulin 

II miejsce –Martyna Dudek (19p.) SP Bujny;  III miejsce  - Szymon Kauc 

(18p.) Gomulin 
Wyróżnienia otrzymali: Natalia Królikowska, Radosław Ogrodnik, Aleksandra Dębicka (SP Bujny), 

Bartosz Cieślak , Wiktor Cieślik ,Bartłomiej Dróżdż (SP Krzyżanów), Klaudia Janowska , Anna Jarek, 

Antoni Warszada, Mateusz Robaszek (SP Parzniewice), Wiktoria Madejak, Daria Szymczyk, Kacper 

Członka (SP Bogdanów), Natalia Krupa, Paweł Bajerowski, Jakub Szulc, Oliwia Skrzypczyk, Mikołaj 

Kapusta, Mateusz Dzikowski, Dawid Zaor (SP Wola Krzysztoporska), Mateusz Nowacki, Natalia 

Motyl, Jakub Bugajski, Patryk Jarosiński (SP Gomulin). 

Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i uczniom za zainteresowanie i tak liczny 

udział  w konkursie. Gratulują zwycięstwa w matematycznych zmaganiach.                  L.C. 

I GMINNY KONKURS - MATEMATYCZNE 

POTYCZKI 2015 
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N/z: od lewej P. Jan Giza, P. Wójt R. Drozdek, uczestnicy Matematycznych Potyczek,                     

P. Dyrektor Danuta Stępień i P. Lena Cienkowska 

III SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ 

im. ks. Mariana Wiewiórowskiego 
 

 

W hołdzie Patronowi  Szkoły  … 

Po raz trzeci 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 18 maja 2015r. w godz. od 9.00 do11.00. Najlepsi recytatorzy  z kl. 

IV-VI  reprezentowali naszą szkołę w II Gminnym Konkursie Recytatorskim im. ks. 

Mariana Wiewiórowskiego, który zaplanowano na dzień  3 czerwca 2015r. 

Jury w składzie: 

Kategoria : klasy I-III 

1. Małgorzata Kędzierska – przewodnicząca 

2. Danuta Stępień - członek 

3. Lena Cienkowska – członek 

 

Kategoria : oddziały przedszkolne,  klasy IV-VI 

1. Małgorzata Kędzierska - przewodnicząca  

2.  Danuta Stępień –  członek  

3. Aleksandra Czerwińska -  członek  

po wysłuchaniu 8 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 26 z klas I-III, 24 uczniów zgłoszonych 

z klas IV-VI do SZKOLNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ , kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja, 
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kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca                           

i wyróżnienia: 

Kategoria : oddziały przedszkolne 

I miejsce – Kacper Piasecki, Patryk Wójcik; 

Wyróżnienia: Patrycja Piekarska, Wiktor Malicki, Mikołaj Domagała, Zuzanna Pająk, Daniel 

Lauks, Kacper Madejak; 

Kategoria : klasy I-III 

I miejsce – Marcelina Mazerant kl. Ia; Alicja Lasota kl. Ib; Adrian Stępień kl. IIIa;                   

Julia Kabzińska kl. III a; 

II miejsce – Aniela Westrych kl. Ia; Krzysztof Kołba kl. Ia; Amelia Łuczyńska kl. IIa; 

Wiktoria Matyja kl. IIa; Klaudia Zapała kl. IIb; Małgorzata Kaleta kl. IIb; Maria Skupień kl. 

IIIa; Jakub Bugajski kl. IIIb; Klaudia Sipińska kl. IIIb; 

III miejsce – Natalia Białas kl. Ib; Patrycja Kamińska kl. IIa; Antoni Kowalski kl. IIa; Julia 

Stańczak kl. IIa; Aleksandra Staszek kl. IIa; Patrycja Ceglarek kl. IIIb; 

Wyróżnienia: Martyna Kowalczyk kl. Ia; Kacper Kordowiak kl. Ia; Julia Wawszczyk kl. IIb; 

Oliwia Wocheń kl. IIIa; Nadia Kotecka kl. IIIb; 

Kategoria : klasy IV- VI 

I miejsca – Joanna Kluf kl. Va; Angelika Malicka kl. Va; Zuzanna Mazerant kl. Vb; Ewelina 

Cieślak kl. VIb; 

II miejsce – Marcel Podlecki kl. Va; Szymon Kauc kl. VIb;  

III miejsca –Kacper Galicki kl. Va; Alicja Cieślak kl. Vb; Łukasz Nowacki kl. VIa; Agata 

Plich kl. VIb; 

Wyróżnienia:Julia Kaleta kl. IV; Daria Ludwikowska kl. IV; Paulina Cieślak kl. Vb;  

Klaudia Klimczak kl. Vb; Natalia Krawczyk kl. VIa; Julia Staniewska kl. VIa. 

W/w uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę 

Rodziców przy SP w Gomulinie  

Członkowie jury podziękowali uczestnikom za  udział w konkursie, za piękne 

 przygotowanie się  do występów. Z zadowoleniem podkreślili wysoką frekwencję, dobry 

poziom artystyczny i dojrzałość interpretacji prezentowanych utworów. 

 

Do II  GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. 

KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO zakwalifikowano następujących uczniów: 

w kategorii kl. I-III:Marcelina Mazerant kl. Ia; Alicja Lasota kl. Ib; Adrian Stępień kl. IIIa;                   

Julia Kabzińska kl. III a;w kategorii kl. IV-VI: Joanna Kluf kl. Va; Angelika Malicka kl. Va; 

Zuzanna Mazerant kl. Vb; Ewelina Cieślak kl. VIb.                                                    SU        
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Zwycięzcy zmagań 

recytatorskich w kategorii- 

oddziały przedszkolne 
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Zwycięzcy w kategorii kl. I-III 

Zwycięzcy recytatorzy w kategorii 

kl. IV-VI 
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21 maja 2015r. świętowaliśmy w szkole Dzień Strażaka. W tym dniu na spotkanie                          

z dziećmi z oddziałów przedszkolnych przybyli Druhowie z Gomulina. Od samego rana 

maluchy wyczekiwały na dzielnych strażaków, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń,                                           

ale też bardzo piekną służbę.  

Pani Dyrektor przywitała przybyłych gości i złożyła im życzenia z okazji ich święta. 

Dzieci przywitały strażaków przedstawieniem  pt. „O Wojtku, który chciał zostać strażakiem” 

oraz swoimi ulubionymi pisenkami o tematyce pożarniczej. Dzieci, w podziękowaniu                          

za przybycie do szkoły i wysłuchanie  wszystkich wierszyków, wręczyły  laurkę dla całej  

strażackiej braci. Także ze strony Gości padło wiele miłych słów. Cieszyli się z zaproszenia       

na uroczystość, dziękowali za pamięć, życzliwość. Strażacy  poczęstowali małych aktorów 

pysznymi smakołykami.  

Dla niejednego przedszkolaka  strażak to wielki autorytet. Zostać strażakiem - 

marzenie wielu małych chłopców i dziewczynek. To spotkanie z pewnością na długo 

pozostanie w pamięci dzieci. Być może niektórzy z nich pójdą w ślady Wojtka – strażaka                     

i zasilą strażackie szeregi, by nieść pomoc innym ludziom?                                 E.K. 

i 

 DZIEŃ STRAŻAKA 

Na spotkanie przybyli                           

Pan Wojciech Kamiński                            

i Pan Mateusz Maślanka 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://pogorze24.pl/wp-content/uploads/2012/05/strazak.gif&imgrefurl=http://pogorze24.pl/wiwat-druhowie/2856/&h=139&w=200&tbnid=rrElU1KUTzKXRM:&zoom=1&docid=rzuyKlxNw3mDJM&ei=uUFxVZXlJYL9ULX_gtAF&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CIIBEDMoRzBH
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CZAS NA ZDROWIE,RODZINO!Pod tym hasłem 29 

maja 2015r.  od pokazu  przygotowanego przez artystów cyrkowych P. Ewę i Sylwestra 

Wiśniewskich rozpoczął się Festyn Rodzinny. Koordynatorem imprezy była pani Lena 

Cienkowska, która we współpracy z nauczycielami: Beatą Kędziorą, Anną Siekańską, Joanną 

Sobutkowską, zorganizowała Szkolny Festyn Zdrowia, a zarazem drugi i podsumowujący 

etap projektu Czas na zdrowie. Imprezę połączono   z uroczystościami Dnia Matki , Dnia 

Ojca oraz Dnia Dziecka.  

Następnym punktem programu był występ dzieci. W ramach działań Szkoły 

odkrywców talentów każda klasa włączyła się w przygotowanie przedstawienia ph. Wieś 

sprzed stu laty.  Festyn skupił i  zaangażował wszystkich uczniów szkoły oraz  lokalną 

społeczność. Podczas uroczystości poszerzano wiedzę na temat zdrowia, a każda klasa 

przygotowała poczęstunek złożony z produktów regionalnych i ekologicznych (domowe 

pieczywo, pasztet z ciecierzycy i soczewicy, kotlety z selera i jajek, swojska wędlinka, soki       

z marchwi i jabłek, ekociasteczka, ciasto drożdżowe, domowy twaróg oraz różnorodne pasty 

do smarowania pieczywa). Zadbano również o zabawy ruchowe. Pod kierunkiem instruktorki 

pani Mariki Solanowskiej i uczennic: Agaty Plich, Eweliny Cieślak, Ady Malickiej blisko 200 

uczniów naszej szkoły (oraz chętni rodzice i nauczyciele) zatańczyło Zumbę. Następnie dzieci 

wraz z rodzicami bawili się podczas zawodów strażackich zorganizowanych przez OSP                    

z Gomulina i Rokszyc. Gościem specjalnym był pan Andrzej Bartosik – główny specjalista 

ds. ekologii i ochrony środowiska z Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Piotrkowie 

Tryb., który zapoznał wszystkich zebranych z pojęciem gospodarstwa ekologicznego. W tym 

dniu szkołę odwiedzili  również Pan Mieczysław Warszada z-ca Wójta Gminy Wola 

Krzysztoporska, ks. Jan Cholewa – proboszcz parafii Gomulin oraz Pani Julia Karlińska – 

bibliotekarz i radna RG Wola Krzysztoporska. 
Festyn był okazją do podsumowania kilkumiesięcznego  projektu organizowanego 

przez Fundację Banku Ochrony Środowiska - Czas na zdrowie, którego celem jest 

popularyzacja idei zdrowego stylu życia związanego z kulturą fizyczną oraz spożywaniem 

żywności ekologicznej.  

 

 

 

W pierwszym etapie projektu powołany został zespół pod 

nazwą „Zdrowoludków”, w skład którego weszło po dwóch 

przedstawicieli klas IV-VI : Agata Plich, Ewelina Cieślak, 

Angelika Malicka, Natalia Łuczyńska, Zuzanna Mazerant, 

Alicja Cieślak, Michalina Adamczyk, Wiktoria Gomula, 

Łukasz Nowacki i Adam Kruszyński. Do zadań zespołu 

należało zdobycie  wiedzy o zdrowym stylu życia oraz 

promowanie jej wśród społeczności szkolnej i lokalnej. 
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… o tym jak dawniej na wsi bywało…

 

N/z : uczniowie w tanecznym rytmie Zumby 
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II GMINNY KONKURS RECYTATORSKI …  ROZSTRZYGNIĘTY 

3 czerwca 2015r. po raz drugi  odbył się GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO. Celem konkursu 

było ukazanie piękna poezji patriotycznej mówiącej o historii, kulturze i tradycji naszej 

Ojczyzny, przywiązaniu do stron rodzinnych, miejscu urodzenia i wychowania. 

Organizatorzy podkreślali wrażliwość uczestników na piękno poezji oraz upowszechnianie 

kultury żywego słowa wśród uczniów naszych szkół. 

Jury w składzie: 

1.   Małgorzata Kędzierska - przewodnicząca , 

2.   Aleksandra Czerwińska–  członek , 

3 .  Beata Łuszczyńska-  członek , 

4 .  Katarzyna Borek -  członek , 

5.   Bogusława Niezgoda - Magiera- członek, 

6.   Radosław Helman   - członek, 

po wysłuchaniu 28 uczniów zgłoszonych do II GMINNEGO KONKURSU 

RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ ze Szkół Podstawowych                           

w Bujnach, Gomulinie, Parzniewicach, Woli Krzysztoporskiej, Krzyżanowie, kierując się 

takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz 

artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

w kategorii kl. I-III 

I miejsce – Adrian Stępień SP w Gomulinie 

II miejsce – Julia Kabzińska SP w Gomulinie 

II miejsce – Paulina Winkler SP w Parzniewicach 

III miejsce – Wiktoria Osuch SP w Bujnach 

III miejsce – Alicja Lasota SP w Gomulinie 

Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Lasek SP w Woli Krzysztoporskiej, Maksymilian 

Zawiślak SP w Woli Krzysztoporskiej, Marcel Motyl SP w Bujnach, Milena Litewniak SP                            

w Krzyżanowie, Marcelina Mazerant SP w Gomulinie; 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce – Joanna Kluf SP w Gomulinie 

II miejsce –Katarzyna Wnuk SP w Woli Krzysztoporskiej 

II miejsce – Aleksandra Dębica SP w Bujnach 

III miejsce –Zuzanna Mazerant SP w Gomulinie 

III miejsce – Ewelina Cieślak SP w Gomulinie. 

Wyróżnienia otrzymali: Nikola Karnel SP w Woli Krzysztoporskiej, Piotr Warszada SP                         

w Parzniewicach, Anna Jarek SP w Parzniewicach, Karolina Filipek SP w Krzyżanowie, 

Angelika Malicka SP w Gomulinie. 

Nagrodzonym i wyróżnionym uczniom wręczono nagrody rzeczowe ( tablet, MP4, 

nośniki danych) ufundowane prze Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pana Romana Drozdka 

oraz Proboszcza Parafii Gomulin Ks. Jana Cholewę. Fundatorem nagród książkowych, 

dyplomów i wyróżnień była Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana 

Wiewiórowskiego w Gomulinie Pani Danuta Stępień. 

 

Dyrekcja szkoły dziękuje wszystkim nauczycielom i uczestnikom za zainteresowanie, 

przygotowanie oraz udział w recytatorskich zmaganiach.                                          M.K. 
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Laureat I miejsca w kat. kl. I-III – Adrian Stępień odbiera nagrodę z rąk Pana Wójta 

 

Laureatki III miejsca w kat. kl. IV-VI – Zuzanna Mazerant i Ewelina Cieślak 
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N/z : Ks. Proboszcz i Pan Wójt podczas wręczania nagrody dla Joanny Kluf za zajęcie                  
I miejsca w kat. kl. IV-VI 

Składamy serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Wola Krzysztoporska Panu Romanowi 

Drozdkowi  oraz  Ks. Janowi Cholewie za patronat nad konkursem i ufundowanie nagród.    SU 
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Patron Szkoły ks. Marian Wiewiórowski 

Niech pamięć trwa… 
Już po raz trzeci uczciliśmy pamięć o Patronie Szkoły Ks. Prałacie Marianie 

Wiewiórowskim. 7 czerwca 2015 r. podczas uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez 

ks. profesora Zdzisława Małeckiego,  wieloletniego przyjaciela Naszego Patrona oraz Ks.  

Proboszcza Jana Cholewę modliliśmy się za duszę Zmarłego. W pięknej homilii  Ks. 

profesor wspominał lata przyjaźni z Ks. Marianem i podkreślał Jego wielkie zatroskanie 

o sprawy Ojczyzny, wszechstronnej  i wielopłaszczyznowej edukacji młodego pokolenia                                

za co,  jako duszpasterz, czuł się odpowiedzialny.  

Po Eucharystii  odśpiewaliśmy Hymn Szkoły, a następnie przedstawiliśmy 

montaż religijno-patriotyczny, na który złożyły się m.in. utwory recytatorskie 

nagrodzone  w szkolny i gminnym konkursie recytatorskim. Po raz trzeci wręczona 

została  nagroda  dla szczególnie wyróżniającego się ucznia. 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 – Zuzanna Mazerant,  po zapoznaniu się z wnioskami                       

i propozycjami społeczności szkolnej dotyczącymi kandydatur do Nagrody im. ks. 

Mariana Wiewiórowskiego postanowili przyznać w/w nagrodę  uczennicy klasy V a: 

Angelice Malickiej. 

Osiągnięcia Laureatki: 

Uczennica Angelika Malicka posiada wybitne osiągnięcia wokalne, literackie, 

recytatorskie, plastyczne, muzyczne: w IV Przeglądzie piosenki Anny Jantar i Bogusława 

Meca – wyróżnienie, VIII Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej – wyróżnienie,             

I miejsce w Gminnym Konkursie Literackim i Plastycznym o Tematyce Antyalkoholowej, 

wyróżnienie w powiatowym konkursie recytatorskim, I miejsce w szkolnym konkursie 

recytatorskim poezji patriotycznej i wyróżnienie w etapie gminnym; Grand Prix                            

w konkursie akordeonowym, udział w międzynarodowych konfrontacjach akordeonowych 

w Gorlicach.A. Malicka pełni funkcję przewodniczącej klasy; uczennica bardzo aktywnie 

uczestniczy w różnych działaniach artystycznych na terenie szkoły – w występach 

wokalnych, recytatorskich, tanecznych i sportowych,  ponadto uzyskuje bardzo wysokie 

wyniki w nauce i zachowaniu. 
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N/z:  Angelika Malicka odbiera nagrodę z rąk Pani Dyrektor Danuty 

Stępień, Ks. Jana Cholewy oraz Przewodniczącej RR P. Agnieszki 
Cieślak i skarbnika P. Marioli Kozioł 

 

Poczet Sztandarowy podczas 

uroczystej Mszy Rocznicowej                

w  gomulińskiej świątyni 
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Następnie głos zabrała Pani Dyrektor i wręczyła statuetkę – Nagrodę im. ks. Mariana 
Wiewiórowskiego za „krzewienie wartości chrześcijańskich i patriotycznych  w naszej Małej 
Ojczyźnie” : 

 
W tym momencie chciałabym nawiązać do myśli przewodniej uroczystości nadania 

Szkole Podstawowej w Gomulinie imienia Ks. Mariana Wiewiórowskiego w dniu                   
25 X 2013r. : 

GDZIE BÓG NAS POSIAŁ, 
TAM MAMY KWITNĄĆ I OWOC PRZYNOSIĆ! 

- słowa te odnosimy dziś do Przewodniczącej Rady Gminy Wola Krzysztoporska – Pani 
Marii Głowackiej, której w imieniu społeczności Szkoły Podstawowej w Gomulinie 
pragniemy podziękować za dotychczasowe osiągniecia na rzecz rozwoju gminy,                                   
a w szczególności naszej szkoły i życzyć kolejnych sukcesów w zakresie „krzewienia 
wartości chrześcijańskich i patriotycznych w naszej  Małej Ojczyźnie”. Niech ta 
symboliczna Nagroda im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego, przyznana po raz drugi                      
w dziejach szkoły, dodaje Pani sił w dalszych działaniach na rzecz naszej Małej 
Ojczyzny… 
 
 

 
N/z: Laureatka tegorocznej Nagrody - P. Maria Głowacka Przewodnicząca Rady 

Gminy Wola Krzysztoporska 
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Pan Wójt Roman Drozdek wręczył Pani Dyrektor i Ks. Proboszczowi Dyplomy 
Uznania za szerzenie wartości patriotycznych i kulturalnych wśród dzieci                      

i młodzieży, a w szczególności zasług patriotycznych Patrona Szkoły 
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List nadesłany przez  siostrę ks. Mariana Wiewiórowskiego skierowany do uczestników uroczystości związanej 

z  3. rocznicą śmierci Patrona Szkoły  

 
Lublin, 5 czerwca 2015 

 

                                  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. Marian Wiewiórowskiego w Gomulinie 

 

     SZANOWNI PAŃSTWO 

Nie mogę uwierzyć, że to już trzy lata minęły od śmierci mojego brata Ks. 

Mariana. Ciągle wydaje mi się, że widziałam się z nim podczas ostatnich świąt.                   

Ze względu na odległość i obowiązki zawodowe obu stron, taka była zazwyczaj 

częstotliwość naszych wspólnych spotkań. A jak już doszło do oczekiwanej wizyty,                

to nasze rozmowy jak w Radiu Maryja były zazwyczaj „niedokończone”. I niestety, 

takimi już zostaną. 

Pragnę bardzo serdecznie podziękować za zaproszenie na tę wspaniałą 

uroczystość i szczególnie jesteśmy wdzięczni za podtrzymywanie pamięci o naszym 

drogim Bracie. Cieszy, że mimo upływu czasu wciąż jest obecny nie tylko w naszej 

rodzinie, ale też wśród Drogich Mu Parafian. Jego obecność w rodzinie jest naturalna 

i przejawia się zazwyczaj w naszych rozmowach, przeżyciach, codziennych myślach. 

Często wraca myśl, co by powiedział, co zrobił w sytuacjach trudnych, zaskakujących, 

niespodziewanych. Drogimi mu byli nie tylko najbliżsi z rodziny, ale też współbracia 

z Parafii, a także  Rodacy z naszego Kraju, jak też spoza jego granic. Często 

zastanawiał się, mówił z wielką troską o przyszłości naszej Ojczyzny. Z pewnością 

byłby niezmiernie dumny z ostatnich wyborów prezydenckich w naszym kraju. 

Zwłaszcza, że drogą jak najbardziej demokratyczną udało się pokonać dotychczasową 

niemoc w odsuwaniu zła, które od lat niszczyło nasz Kraj. To, niestety, jeszcze nie 

wszystko. Kolejny egzamin, można powiedzieć już „decydujący” czeka nas jesienią 

tego roku. Czując Jego determinację, mogę stwierdzić z dużym 

prawdopodobieństwem, że już od 25 maja rozpocząłby pobożną Krucjatę w intencji 

jesiennych wyborów parlamentarnych. Dzisiaj –  już tylko w Jego imieniu-  mogę 

apelować, by nasza mobilizacja przed kolejną szansą dla Polski jesienią tego roku nie 

tyle nie zmalała, co by raczej zwiększyła się. Wszak to będzie dla Polaków egzamin 

dojrzałości jak dla maturzystów na poziomie „rozszerzonym”. Egzamin na poziomie 

podstawowym został – Dzięki Bogu – zdany celująco. 

Drodzy Państwo, z tego co się tutaj, w Gomulinie, dzieje, to nie tylko 

rocznicowa pamięć, ale coś więcej, coś zostało z wieloletniego duszpasterstwa, które 

było prowadzone za życia mojego Brata. Świadczyć może o tym, choćby wynik 

ostatnich wyborów w tutejszej gminie. Według powyborczej mapy Gomulin i gmina 

Wola Krzysztoporska znajduje się na polu pomarańczowym – starsi wiedzą                      

o co chodzi. Ale mentalnie to jest wspaniały kolor niebieski.  

Życzę Państwu, by poczucie odpowiedzialności za siebie, za swoją społeczność, 

za nasz ukochany kraj nie opuszczało nas już nigdy.Bądźmy zatem dobrej myśli. 

Jeszcze raz dziękuję za zorganizowanie tej wspaniałej uroczystości                         

i za zaproszenie. Przepraszam za swoją nieobecność. Ale psychicznie i emocjonalnie 

jestem jak najbardziej z Wami.  

Szczęść Boże.   Mirona Ogryzko-Wiewiórowska z rodziną 
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Wywiad z ks. proboszczem Janem Cholewą przeprowadzony przez uczniów kl. Va 

 Joannę Kluf i Kacpra Galickiego 

Kiedy i gdzie Ksiądz się urodził? 

Urodziłem się Łodzi , w 1964 r. 

W którym kościele przyjął Ksiądz I Komunię Świętą? 

Do Pierwsze Komunii Świętej przystąpiłem w kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi 

Panny w Koluszkach, gdzie mieszkałem. 

Do jakich szkół Ksiądz uczęszczał? 

Najpierw do szkoły podstawowej , a później do liceum ogólnokształcącego w Koluszkach. Uczyłem się 

w klasie  matematyczno-fizycznej i tam tez zdałem egzamin dojrzałości. 

A czy był Ksiądz dobrym uczniem? 

Dostawałem dobre stopnie, a czy byłem dobrym uczniem? Tak mówiono.  

Jakie przedmioty Ksiądz Proboszcz lubił najbardziej? 

Zdecydowanie przedmioty ścisłe, czyli matematykę i fizykę. Te przedmioty nie sprawiały mi większych 

trudności, więc były moimi ulubionymi. 

A jaki był najtrudniejszy? 

W podstawówce nie było trudnych przedmiotów. W liceum chyba była to chemia,   a w seminarium - 

filozofia przyrody. Wtedy były klasy matematyczno-przyrodnicze  i pamiętam, że ten przedmiot 

sprawiał mi najwięcej trudności. 

Czy po maturze Ksiądz postanowił rozpocząć naukę w seminarium duchownym?  

Studia w Seminarium Duchownym w Łodzi, które ukształtowały mnie jako duchownego  i pozostawiły 

wiele wspomnień, rozpocząłem w 1984 r.  

Czy Ksiądz miał wielu kolegów? 

O tak, miałem wielu kolegów. Nazbierało się ich trochę z każdej szkoły: z podstawówki, szkoły średniej 

i z sześciu lat seminarium duchownego również. Wielu ich było. Niektóre znajomości przetrwały                   

do dziś. 

Kiedy Ksiądz Jan przyjął święcenia kapłańskie? 

Było to w czerwcu w 1990 r. Od tamtej pory mogłem odprawiać msze święte, co było bardzo ważne. 

A kiedy i gdzie odprawił Ksiądz pierwszą mszę? 

Swoją mszę prymicyjną, przez mnie prowadzoną, odprawiłem w mojej rodzinnej miejscowości,                   

w Koluszkach. Było to w tym samym roku, kiedy uprzywilejowano  mnie do odprawiania mszy św. –               

w 1990 roku. 

Gdzie ksiądz pełnił kapłańska posługę? 

Pracowałem w wielu parafiach, np. w Srocku, w parafii Najświętszego Serca Jezusowego                            

w Piotrkowie Tryb., w parafii św. Franciszka w Łodzi , w parafii św. Maksymiliana  w Pabianicach.      

I ponownie Łódź - parafia Najświętszego Serca Jezusowego, a obecnie,  to wiecie - jestem 

proboszczem w parafii św. Mikołaja w Gomulinie. 

Czym Ksiądz się zajmuje w wolnym czasie? 

Przeważnie zajmuję się sportem. Wędruję po górach, to bardzo ciekawe zajęcie. Staram się też moją 

pasją zarażać innych. Ostatnio byliśmy na wycieczce, by zdobyć Babią Górę. Często jeżdżę na 

rowerze, poznaję okolice i moich parafian. Wolny czas lubię spędzać aktywnie, uprawiając 

sport: w zimie narty, wiosną , latem i jesienią – wspinaczka górska, jazda rowerem lub biegi. 

W jakich górach Ksiądz jeszcze nie był? 

W jakich nie byłem? Chyba tylko w Andach i Himalajach. 
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O czym Ksiądz Proboszcz myśli, wspominając 25 lat kapłaństwa? 

Myślę i wspominam pracę we wszystkich parafiach, o wspaniałych ludziach, których spotykałem                  

w ciągu tych lat. Wracam wspomnieniami do szkół, w których uczyłem religii, organizowałem 

wyjazdy… Tego nigdy nie zapomnę. 

Jakie wydarzenie z życia kościoła było dla Księdza najważniejsze? 

Za najważniejsze uważam spotkanie z Janem Pawłem II, uczestniczyłem w pielgrzymkach papieskich. 

Obecnie najważniejsza jest dla mnie nasza parafia, prowadzenie parafii . 

Kto jest dla Księdza największym autorytetem, który święty? 

Zdecydowanie dwie osoby: Święty Jan Paweł II i Błogosławiony Ks. Jerzy Popiełuszko. Zgłębiam ich 

myśli, dokonania. Są oni  dla mnie wzorem kapłaństwa. 

A plany na przyszłość ? 

Moje plany są uzależnione od Woli Boga i decyzji łódzkiego Arcybiskupa. 

                                                              Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę. Szczęść Boże . 

  
Ksiądz Jan Cholewa od początku swego probostwa w Gomulinie aktywnie włącza się 

w życie naszej szkoły. Chętnie gości na różnych szkolnych uroczystościach oraz imprezach 

środowiskowych. Razem z nami rozpoczyna i kończy rok szkolny, odprawiając msze św.                  

w murach naszej placówki. Zawsze przychodzi ze słodkim poczęstunkiem, zaraża uśmiechem 

i pogodą ducha.  Z inicjatywy Ks. Proboszcza czterdzieścioro uczniów pojechało w 2013 r.              

na piękny spektakl do Teatru Muzycznego w Łodzi. Ksiądz Jan patronuje Gminnemu 

Konkursowi Recytatorskiemu Poezji Patriotycznej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego, który 

po raz drugi odbył się w naszej szkole i sponsoruje nagrody dla laureatów. Ponadto jest 

członkiem Kapituły Nagrody im. ks. M. Wiewiórowskiego dla uzdolnionych, wyróżniających 

się uczniów. Ks. Proboszcz troszczy się również o dzieci najbardziej potrzebujące,                      

dla których w tym roku szkolnych ufundował świąteczne paczki. Uczniowie, dzięki 

zaproszeniu Księdza, mają możliwość zaprezentowania w kościele swych talentów 

wokalnych, recytatorskich i aktorskich, m. in. jasełek, wierszy i pieśni  o tematyce 

patriotyczno- religijnej. 

        Z okazji Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa w imieniu całej szkolnej rodziny życzymy drogiemu 

Księdzu Janowi Cholewie  prawdziwie duchowego przeżywania Jubileuszu, a także każdych 

kolejnych. By Dobry Bóg obdarzył Księdza Proboszcza obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, 

radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Niech wraz z mocą przemiany 

chleba i wina daje Ci moc przemiany ludzkich serc, niech pozostanie w Twoich kapłańskich 
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dłoniach. Niechaj Najświętsza Maryja Panna wstawia się za Tobą u Boga teraz i na dalsze lata 

sprawowania trudnej kapłańskiej posługi.  Abyś podobnie jak Najwyższy Kapłan, swym wielkim 

sercem mógł podnosić upadających, wskazywać drogę poszukującym  oraz błądzącym, odradzać 

nadzieję wypatrującym Nieba. Niech Twe szlachetne powołanie  i sianie ziaren Prawdy Bożej 

przyniesie Ci zadowolenie, radość , a także satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej 

służby.                                                        Dyrekcja, rodzice i uczniowie SP w Gomulinie 

Pożegnania czas … 
Po raz ostatni woła nas dzwonek -Śpiew, oklaski i wrzawa. 

A potem nagle się wszystko zapada w ciszę tak wielką, 

Że tylko słychać, jak brzęczy za szybą 

Samotnej muchy skrzydełko... 

B. Ostromęcki 

 

W dniu 26 czerwca 2015 roku po raz ostatni zadźwięczy dzwonek, wzywając nas na zakończenie roku 

szkolnego. Pożegnamy przede wszystkim 31 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 I VI B: 

 

                                                                                           
 

Szóstoklasiści przygotowali program artystyczny, w którym wyrażą swoją 

wdzięczność za przekazaną wiedzę, nabyte umiejętności, odkryte talenty, 

serdeczną atmosferę i każdą chwilę spędzoną w szkole. Dowiodą,  że nawet 

Ufoludek, który przypadkowo wylądował w Gomulinie, znajdzie tu przyjaciół                

i po krótkim pobycie stwierdzi: "Ta szkoła to najbezpieczniejsza przystań                     

na Ziemi". Absolwenci wiedzą, że każdy koniec to początek czegoś nowego,                   

ale proszą o zachowanie ich w pamięci.                                                     A.C. 

 
 

Uczniowie kl. VIa: Wiktoria 

Bugajska, Adam Kruszyński , 

Łukasz Nowacki, Aleksandra 

Matuszewska 

Uczniowie kl. VIb: Agata Plich, 

Ewelina Cieślak, Adriana Malicka 

Seweryn Bzik, Szymon Kauc,  

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCID32beTlMYCFcpdFAodLSkClQ&url=http://sklepanimatora.pl/product-pol-5563-Qualatex-11-cali-6-szt-Cyfra-5-balony.html&ei=Fg6AVYCUHcq7Ua3SiKgJ&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNEx5KNZuNS6C0RkyaQ4C4F4yjgUDQ&ust=1434541822069300
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://p.alejka.pl/i2/p_new/20/52/happy-people-balony-z-nadrukiem-cyfry-6-5-szt_0_b.jpg&imgrefurl=http://alejka.pl/happy-people-balony-z-nadrukiem-cyfry-6-5-szt.html&h=390&w=390&tbnid=Iti7aybqOjOEaM:&zoom=1&docid=wlKJ9VoyfeFtdM&itg=1&ei=mg2AVbaQHsbyUu7NgNgK&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CAgQMygEMAQ4ZGoVChMItsXK_JKUxgIVRrkUCh3uJgCr


22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
DZIĘKUJEMY WAM, NAUCZYCIELE !!! 

        Uczniowie klas VI  

Uczniowie kl. VIB 

od lewej u góry:  Patryk Jarosiński, Adriana Malicka, 

Seweryn Bzik, wych. kl. P. Lidia Dudek, P. Danuta 

Stępień – dyrektor szkoły, Agata Plich, Patryk Plich, 

Julia Dyła 

od lewej na dole: Szymon Kauc, Jakub Włodarczyk, 

Natalia Góralczyk, Ewelina Cieślak, Tomasz 

Harlejczyk, Dominik Lauks, Miłosz Półrolnik                        

i nieobecny Szymon Kacperski 

Żegnaj wczorajszy dniu,  
Zostaw choć parę zdarzeń 

I kilka zwykłych spraw 
Pozwól przypomnieć czasem. 

Żegnamy dzisiaj Was, 

Choć zostaniecie sami, 
Wspomnijcie czasem nas, 
Wam serca zostawiamy… 

 

Uczniowie kl. VIA 

od lewej u góry: Daniel Kiełbik, Patryk Biniek, 

Aleksandra Matuszewska, Adam Kruszyński, 

Wiktoria Bugajska, Kacper Deka, Weronika 

Wocheń, wych.  kl. P. Aleksandra Czerwińska 

od lewej na dole: Julia Staniewska, Bartłomiej 

Szymański, Natalia Krawczyk, Łukasz 

Nowacki, Aleksandra Gudajczyk,  Kamil 

Stępień, Amelia Białasińska, Bartosz Figa i 

nieobecni  Dominik Szymczyk i Jakub 

Owczarek  
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NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 
Nauczyciele  motywowali uczniów do nauki oraz twórczości literackie i artystycznej,                

co przyniosło w br. szkolnym następujące osiągnięcia: 

 Uzyskanie przez A. Cieślak tytułu laureata ogólnopolskiego konkursu ,,Pocztówka z wakacji” 

(A. Czerwińska); 

 W ogólnopolskim konkursie literackim na legendę o Krzywym Lesie –    II m. N. Łuczyńska,  

III m.– K. Galicki – V a (M. Kędzierska); upominki   i dyplomy za udział – K. Stępień- VI a  

(A. Czerwińska), B. Alberciak –  V a (M. Kędzierska); 

 w gminnym konkursie literackim o tematyce antyalkoholowej-   etap szkolny – A. Malicka,         

K. Stępień, A. Malicka, A. Cieślak; etap gminny – I m. Angelika Malicka – kl. V a (M. 

Kędzierska), III m.  Adriana Malicka - VI b (D. Stępień), wyróżnienie - Kamil Stępień – VI a 

(A. Czerwińska); w plastycznym - etap szkolny – A. Malicka, E. Cieślak, N. Łuczyńska – kl. IV-

VI;  M. Sobutkowska, M. Galicki, A. Plich – kl. I-III;  etap gminny: I m. - Antoni Plich – I b 

(A. Marcinkiewicz), II m. -Martyna Sobutkowska – kl. III b (B. Rajska); w kl. IV –VI – I m. – 

Angelika Malicka (J. Sobutkowska);                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 udział w  Powiatowym Przeglądzie Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej w Szydłowie  - II m.  

J. Kluf, udział Angeliki Malickiej; 

 Udział uczniów w ogólnopolskim konkursie literackim ,,Napisz Bł. Ks. Jerzemu Popiełuszce, 

jak dzisiaj zło dobrem zwyciężasz” (wyr. prace na etapie szkolnym – B. Alberciak,                       

A. Malicka); 

 II m. J. Kluf oraz udział 5 uczennic (A. Malicka, M. Sobutkowska,  M. Skupień, O. Głowacka, 

N. Motyl) w Powiatowym Przeglądzie Kolęd  i Pastorałek  w Szydłowie; 

 Powiatowy Konkurs Recytatorski ,,Czytam sercem, słowem maluję”: Marcel Podlecki –

główna nagroda, wyróżnienia: A. Malicka J. Kluf, udział: Z. Mazerant Ł. Nowacki,                      

K. Klimczak (M. Kędzierska, A. Czerwińska); 

  udział w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce sportowej (PKOL) –                        

K. Klimczak, A. Malicka; 

 gm. konkurs plastyczny ,,Krajobrazy naszej gminy”: w kat. klas I-III- Maria Skupień – III a –  

I m., Nadia Kotecka – III b – II m.; w kat. klas IV –VI – III m. Agata Plich – kl. VI b; 

 gm. Konkurs Piosenek Anny Jantar i Bogusława Meca – I m. – Joanna Kluf, wyróżnienie – 

Angelika Malicka, III m. Martyna Sobutkowska; 

 w Gminnym Turnieju Wiedzy Pożarniczej – udział drużyny: Mateusz Lasota (II m.), Zuzanna 

Mazerant, Patryk Jarosiński (L. Dudek); 

 w Powiatowym Konkursie Piosenki Angielskiej – Moszczenica’2015- wyróżnienia J. Kluf i A. 

Malicka (M. Kowalska); 

 w II Konkursie Pieśni Wielkopostnych – I m. – J. Kluf; 

 III m. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w szachach (drużyna w składzie: Julia 

Junicka, Mateusz Plich, Jakub Dyła – kl. IV, Marcel Podlecki – kl. V); 

 Udział uczniów w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów 

Wokalnych, Tanecznych i Instrumentalnych: ,,Skrzaty”, Wiktoria Matyja, Angelika Malicka, 

Joanna  Kluf; 

 I gminny konkurs ,,Matematyczne potyczki’ 2015” pod patronatem wójta gminy P. R. Drozdka 

dla uczniów klas II-III i IV-VI (oprac.  L. Cienkowska, J. Giza)- 32 uczestników ze wszystkich 

szkół z terenu  gminy: w kat. klas II-III – Julia Kabzińska – II m. , w kat. klas IV-VI – Adam 

Kruszyński i Łukasz Nowacki – I m., Sz. Kauc – III m.; ponadto pozostali  uczestnicy uzyskali 

wyróżnienia, wszyscy cenne nagrody rzeczowe; 

 w Konkursie Piosenki Religijnej w Brzozie – III m. uzyskała J. Kluf; 

 w gminnym konkursie wokalnym ,,Mikrofon dla Ciebie” w GOK-u w Woli Krzysztoporskiej 

uczestniczyli Joanna  Kluf (kl. V a)-wyróżnienie, duet Wiktoria  Matyja i Kinga Plich (kl. II a)- 

III m., Martyna Sobutkowska (kl. III b)- I m., z oddziałów przedszkolnych -  Patryk Wójcik 

oraz 5-osobowy zespół ,,Tubisie”, który zajął II miejsce; 

 wyróżnienie dla Patrycji Marczak w XXXI Międzynarodowym Konkursie Literackiej 

Twórczości Dzieci i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej (M. Kędzierska); 

 III Konkurs recytatorski poezji patriotycznej im. Ks. M. Wiewiórowskiego  
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           - etap szkolny – 8 uczestników oddziałów przedszkolnych, 27 – kl. I-III, 24 – klas IV –VI; do          

etapu gminnego w kat. klas I-III wytypowano: A. Stępnia – kl. III a, J. Kabzińską – kl. III a, Alicję 

Lasotę – kl. I b, M. Mazerant – kl. I a; w kat. klas IV-VI: J. Kluf – kl. V a, A. Malicką – kl. V a,                     

Z. Mazerant – kl. V b, E. Cieślak – kl. VI b. 

 zasięg gminny pod patronatem wójta gminy Wola Krzysztoporska  i ks. proboszcza: 

w kat. kl. I-III: I m. – Adrian Stępień, II m. – Julia Kabzińska, III m. – Alicja Lasota; 

w kat. klas IV-VI: - I m. – Joanna Kluf, III m. – Zuzanna Mazerant i Ewelina Cieślak; ponadto 2 

wyróżnienia w obu kategoriach wiekowych; 

 wyróżnienie Sandry Bujacz (kl. I b) w II Powiatowym konkursie Plastycznym ,,Najbardziej 

lubię rysować”; nagroda – Piotr Wolankiewicz, wyróżnienie – Franciszek Wolankiewicz                  

z oddz.  przedszkolnych w tymże konkursie; 

 szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI – Dyktando’2014 – tytuł Mistrza 

Ortografii uzyskała ucz. kl. VI b – Agata Plich, ponadto przyznano nagrody za miejsca od                

I do III oraz wyróżnienia; 

 udział uczniów klas V-VI w przedmiotowych konkursach z języka polskiego, matematyki                   

i języka angielskiego; zakwalifikowanie się do etapu rejonowego: A. Kruszyńskiego                           

i Ł. Nowackiego  z kl. VI a z  matematyki. 

Wśród osiągnięć sportowych do najważniejszych należą: 
 w V Turnieju Orlika o Puchar D. Tuska - III i II m. w gminie chł., I m.  w gminie dz. i III m. 

dz. w powiecie; 

 w powiatowych zawodach w mocowaniu na macie – II m.; 

 w minipiłce ręcznej dz. i chł. – I m. w gminie dz., IV w powiecie,  I m. w gminie chł., V m.               

w powiecie; 

 III m. w powiecie w szachach; 

 minipiłka siatkowa chłopców i dziewcząt- i m. chł. w gminie, VI-VII  w powiecie; II m. dz. w 

gminie;  

 minipiłka koszykowa dz. i chł. – I m. dz. w gminie, V m. w powiecie;  II m. chł. w gminie; 

 Powiatowy Ekobieg ziemi Piotrkowskiej – III m. M. Lasota na 400 m; 

 Powiatowy Turniej Z LZS woj. Łódzkiego piłki nożnej – III m. ; 

 minipiłka nożna chł. i dz. – I m. chł. w gminie, IV w powiecie; II m. dz.  w gminie. 

Świadectwa z wyróżnieniem, nagrody i stypendia za wyniki w nauce i zachowaniu 

otrzymają następujący uczniowie z klas IV-VI: 

 
Kl. IV - 8 uczniów: Michalina Adamczyk – śr. ocen 5, Wiktoria Gomula – śr. ocen 4,91, Julia Junicka 

– śr. ocen 4,91, Patryk Nowak – śr. ocen 4,91, Jakub Dyła – śr. ocen 4,82, Julia Kaleta – śr. ocen 

4,82, Piotr Marusiński – śr. ocen 4,82, Zuzanna Wojtaniec- śr. ocen 4,82; 

 

Kl. V a – 6 uczniów: Angelika Malicka – śr. ocen 5,36, Patrycja Marczak – śr. ocen 5,18, Natalia 

Łuczyńska – śr. ocen 5,09, Kacper Galicki – śr. ocen 5, Magdalena Kabzińska – śr. ocen 4,82, Joanna 

Kluf – śr. ocen 4,82; 

 

Kl. Vb – 6 uczniów: Zuzanna Mazerant – śr. ocen 5,36, Paulina Cieślak – śr. ocen 5,18, Julia 

Fajkowska – śr. ocen 5, Klaudia Klimczak – śr. ocen 5, Alicja Cieślak – śr. ocen 4,91, Sebastian 

Chojnacki – śr. ocen 4,82 

   

Kl. VIa – 4 uczniów: Wiktoria Bugajska – śr. ocen 5,09, Adam Kruszyński – śr. ocen 5,09, Łukasz 

Nowacki – śr. ocen 5,09, Aleksandra Matuszewska – śr. ocen 4,92; 

 

Kl. VIb – 5 uczniów: Agata Plich – śr. ocen 5,18,  Ewelina Cieślak – śr. ocen 5,09, Adriana Malicka – 

śr. ocen 5, Seweryn Bzik – śr. ocen 4,82, Szymon Kauc – śr. ocen 4,82. 

 

Wyniki zewnętrznego sprawdzianu w kl. VI: 

 język polski i matematyka – 29,65 p. (wynik wysoki); 

język angielski – kl. VI – 28,74 p.(wynik niżej średni); 
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SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

 

 

 

 

 

 

                                                                           

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaka jest liczba 

mnoga od słowa 

"niedziela"? - pyta 

nauczyciel. 

- Wakacje! 

Ojciec - Nie jestem 

zadowolony z twoich 

stopni. 

Syn - Ja mówiłem 

nauczycielowi, ale nie 

chciał poprawić. 

 

Umiesz pływać? - pyta Jasia instruktor na obozie. 

- Oczywiście! 

- A gdzie się nauczyłeś? 

- W wodzie... 

 

Skończył się rok szkolny. Spotykają się dwaj 

koledzy. 

- I jak u ciebie? 

- Ojciec zlał mnie dwa razy. 

- Dlaczego dwa razy? 

- Pierwszy raz, jak mu pokazałem świadectwo 

ukończenia szóstej klasy, a drugi  raz, jak się 

zorientował, że to jego stare świadectwo. 

 

Pani zadała dzieciom 

temat wypracowania: „Jak 

wyobrażam sobie pracę 

dyrektora?” Wszystkie 

dzieci piszą, tylko Jaś 

siedzi bezczynnie 

założywszy ręce. 

-Czemu Jasiu nie piszesz? 

-pyta się nauczycielka.  

-Czekam na sekretarkę. 
 

Mama pyta się swego synka: 

-Kaziu, jak się czujesz             

w szkole? 

-Jak na komisariacie, ciągle 

mnie wypytują, a ja o niczym 

nie wiem. 
 
 

Przychodzi Jasiu do domu ze szkoły i krzyczy: 

-Mamo, mamo, dzisiaj zrobiłem dobry uczynek. 

-No to mów. 

-Koledzy podłożyli pinezkę szpicem do góry na krześle 

nauczyciela. Już miał siadać, kiedy ja odsunąłem krzesło. 

 
 

Koniec roku szkolnego. Synek 

przychodzi ze szkoły. 

-Tato, ty to masz szczęście do 

pieniędzy. 

-Dlaczego? 

-Nie musisz kupować książek na 

przyszły rok. Zostaję w tej 

samej klasie! 

 

 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://www.spklenica.edu.pl/?page_id=6267&ei=2yCBVeyvLIT_ULrugsgD&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNF-2whiqSmTUpdK47mpLwAyi_OaCA&ust=1434612315997736
http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://chomikuj.pl/jolkator/GALERIA/KWIATY+I+BUKIETY/wg+kolorow/niebieskie/png&ei=2yCBVeyvLIT_ULrugsgD&bvm=bv.96041959,d.d24&psig=AFQjCNF-2whiqSmTUpdK47mpLwAyi_OaCA&ust=1434612315997736
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Niezapomniane chwile   
W dniach od 19 do 21 V 2015 r. grupa 36 uczniów z klas V-VI wyjechała  na 

wycieczkę                  po Świętokrzyskim i Ojcowskim Parku Narodowym, Wyżynie 

Krakowsko-Częstochowskiej. Zanim poddaliśmy się urokom przyrody odwiedziliśmy 

Bałtów, gdzie poznaliśmy wiele gatunków dinozaurów i nauczyliśmy się rozróżniać 

osobniki roślinożerne  od mięsożernych. Potem oglądaliśmy skamieniałości i szczątki 

prehistorycznych zwierząt. W oceanarium dzięki okularom 3D  poczuliśmy się jak w 

morskich głębinach. Otaczały nas olbrzymie ryby,                            a gigantyczny rekin 

próbował nawet pożreć.  Na szczęście to tylko iluzja. Potem była przejażdżka kolejką po 

okolicy  i wreszcie park rozrywki, czyli karuzele, statki, łodzie, tratwy,  gokarty itp.-                

to dopiero była frajda!  Zmęczeni, ale szczęśliwi dotarliśmy do wspaniałego hotelu 

„Paradiso”               na zasłużony odpoczynek. 

Następnego dnia wyruszyliśmy na Łysą Górę. Wspinaliśmy się  na  595 m szczyt, 

podziwiając świętokrzyską roślinność. Gdy dotarliśmy, naszym oczom ukazał się klasztor.                     

Są w nim przechowywane od 1000 lat relikwie Krzyża Świętego. Byliśmy też w muzeum 

przyrodniczym, gdzie oglądaliśmy film o Świętokrzyskim Parku Narodowym, a także  

ekspozycje ukazujące świat roślin i zwierząt występujących na tym terenie. Zwiedziliśmy 

muzeum misyjne, a następnie z tarasu widokowego podziwialiśmy gołoborza.  

W ostatnim dniu byliśmy w Ojcowskim Parku Narodowym, by poznać zamek  

Pieskowa Skała, Maczugę Herkulesa, a przede wszystkim urokliwy krajobraz Doliny 

Prądnika. Na szlaku naszej wędrówki znalazła się również Grota Łokietka, w której 

mogliśmy zaobserwować charakterystyczne dla krajobrazu krasowego stalaktyty i 

stalagmity. Przewodnicy w ciekawy sposób przekazywali wiedzę o zwiedzanych miejscach, 

                  Moje myśli 

Gdzieś uciekły moje teksty. 

Uciekły z mojej głowy wiersze, słowa, 

zdania… 

Czy ty to rozumiesz? 

Jeszcze przed chwilą tyle ich tu było, 

I uciekły, i skryły, i w nicość zapadły… 

A przecież takie piękne były. 

I tak się mnożyły, 

By zapisać w zeszycie czekały, 

A też się skryły, 

A teraz się schowały? 

Czemu się tak dzieje? 

I gdzie tego przyczyna, 

Że słowa, że wiersze gdzieś się pogubiły? 

Czy wyfruną z mojej głowy? 
                                       Patrycja Marczak kl. 

Va 
 

Skąd się biorą wiersze w głowie? 

Skąd się biorą wiersze w głowie? 

One sobie tam mieszkają. 

Wiersze są, jak małe dzieci, 

Rosną, rosną, dojrzewają. 

Gdy dojrzeją, to wychodzą 

I unoszą się nad głową. 

Jedne są jak ciemne chmury, 

Straszne i gradowe. 

Inne, jak puszysty obłok, 

Takie waniliowe. 

Błądzą, błądzą, płaczą, łkają. 

Aż się wreszcie wydostają. 

Jak białe motyle na kartkę papieru spływają. 

Dziś nad mają głową nie kłębią się chmury. 

Może są u Ciebie ? Spójrz wysoko w górę! 
                                      Patrycja Marczak kl. Va 
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przeplatając historię legendami                            i ciekawostkami. Nasza wędrówka 

przeniosła się na Szlak Orlich Gniazd. Mogliśmy zobaczyć ruiny zamku w Mirowie i przejść 

podziwiając wapienne ostańce w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej,   do pięknie 

odrestaurowanego zamku w Bobolicach. 

Wycieczka była super! Atmosfera wspaniała, krajobraz powalający! Pogoda  i 

humory również dopisały. Aż żal  było wracać… 

                                                                N. Łuczyńska, A. Malicka. P. Marczak     
 

RADY NIE OD PARADY 

„Wakacyjne rady” 
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Orzeźwienie w mej wodzie na ciebie czeka.  

Lecz podstępne są moje fale,  

którymi monotonnie o brzeg walę.  

Niebezpieczne dno moje, 

które czyha na zdrowie twoje.  

Nie wchodź lepiej do mej wody. 

Gdzie indziej szukaj ochłody. 

Płynie w rzeczce woda, zimna, bystra, czysta  

tylko przy dorosłych z kąpieli korzystaj. 
 

 
A na plaży, tłum ludzi w słońcu się smaży.  

Wiedz o tym, że udar słoneczny jest niebezpieczny. 

Zatem pamiętaj mały zuchu, 

olejkiem się nasmaruj i opalaj się w ruchu.  

 
Urządzamy grzybobranie – jaka rada stąd wynika?  

Gdy jakiegoś grzyba nie znasz, nie wkładaj go do 

koszyka .  

Jagody nieznane, gdy zobaczysz w borze, nie 

zrywaj , nie zjadaj,  

bo zatruć się możesz .  

Każdy lubi grzyby smażone czy marynowane.  

Więc pamiętaj! Zbieraj tylko dobrze ci znane. 

Niszcząc trujące, nie czyń sobie rozkoszy,  

bo to pokarm dla leśnych smakoszy. 

 

W jeziorze miły kolego, 

kąp się pod okiem dorosłego. 

Najlepiej w miejscu dozwolonymi przez ratownika 

strzeżonym. 

Jeśli nie chcesz stracić zdrowia i urody,  

zrób krótką rozgrzewkę, a potem skacz do wody.  

 

 

Gdy do lasu wkraczasz przyjacielu, 

musisz pamiętać o rzeczach wielu: 

Nie zostawiaj po sobie śmieci!  

Chyba już wiedzą o tym dzieci. 

Nie wolno ogniska palić, bo las się może zapalić.  

Nie niszcz drzew, nie łam krzaków. 

Nie płosz saren, nie męcz ślimaków. 

Pszczołę  czy wiewiórkę dotykaj oczami, 

a one mile wspominać będą spotkanie z wami.  

Kwiaty chronione niech pozostaną tam, gdzie 

rosną. 

Tam, gdzie płatki rozchyliły wiosną.  

Bo w wazonie zaraz umierają.  

I nawet wspomnienia po sobie nie zostawiają. 

Żyj z przyrodą w zgodzie! 

Bo to dzisiaj jest w modzie.  

A ja powiem wam coś jeszcze. 

Nie wchodźcie w gęste trawy, bo tam są kleszcze.  

Z łatwością wbijają się w skórę 

I w naszym organizmie czynią wielką awanturę. 

 

 

 

Głowa nie jest od parady i służyć ci musi dalej,  

dbaj więc o nią i osłaniaj, kiedy słońce pali. 

Gdy huczą grzmoty, szumi ulewa,  

nie chroń się nigdy pod wysokie drzewa.  

Gdy w lesie, w polu czy za domem 

znajdziesz jakiś dziwny przedmiot zardzewiały – 

nie dotykaj go! Śmierć niosą niewypały!  

 

Niech Wasze wakacje będą udane, 
Bogate w przygody niezapomniane.  

Niech się spełnią wakacyjne marzenia. To 
od Redakcji gorące życzenia! 

http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://plywarek.pl/wp-content/uploads/2014/03/wakacje2015-icon.png&imgrefurl=http://plywarek.pl/wakacje-2014-ostrowo/&h=229&w=400&tbnid=OP17O91wlYkKPM:&zoom=1&docid=V310OuhFhExOTM&ei=MmRxVeiSB8T6UPm_gIAD&tbm=isch&client=firefox-a&ved=0CGsQMygtMC0
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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 

 


