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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    

KOCHANI CZYTELNICY!         Witamy w Nowym 2017 Roku!  

 Pół roku nauki już za nami, zaczął się nowy semestr! Za nami też dwutygodniowy wypoczynek, który mogliście 

spędzić korzystając z białego szaleństwa.  Śnieg, prawdziwy , puszysty, biały! To była  zimowa aura! Mamy 

nadzieję, że dobrze wypoczęliście i nabraliście sił na drugi etap uczniowskiej podróży przez rok szkolny 

2016/2017. Wielu z Was zdobyło wysokie wyniki  w nauce i  zachowaniu.  A co, jeśli nie wszyscy są do końca 

zadowoleni z efektów swojej pracy? Głowa do góry! To była tylko rozgrzewka. Dopiero koniec roku pokaże,                  

na co Was stać. Trzymamy kciuki!  

 Zapraszamy do lektury kolejnego Bratka, w którym relacjonujemy najważniejsze szkolne                

wydarzenia  z ostatnich trzech miesięcy. A co się działo? Czytajcie, oglądajcie…                                                         

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
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 SZCZĘŚLIWEGO 

NOWEGO ROKU! 
 

良いお年をお迎えください -               

po japońsku, 新年快樂- po chińsku, 

Счастливого Нового Года! -                  

po rosyjsku, 행복한새해되세요! - 

po koreańsku, Selamat Tahun 

Baru - po indonezyjsku, HAPPY 
NEW YEAR- po angielsku, Bonne Année - po francusku, BOLDOG ÚJ 
ÉVET - po węgiersku, FELIZ AÑO NUEVO -   po hiszpańsku, GOTT NYTT 

ÅR - po szwedzku, SRETNA NOVA GODINA - po chorwacku… 

Nowy Rok to nowe postanowienia. Z uczniami klas II a i IV a przeprowadziliśmy  

wywiad na temat: Co chcieliby zmienić w 2017 r.?    

   Oto wyniki: 

- Będę się lepiej uczyć. 

- Będę mądrzejsza. 

- Będę jeść mniej słodyczy. 

- Będę grzeczna. 

- Postaram się mieć lepsze oceny. 

- Nauczę się różnych języków. 

- Troszkę podszkolę język angielski. Pomogę jak najwięcej. 

- Będę się zdrowo odżywiać. 

- Będę uprawiać więcej sportu na świeżym powietrzu. 

- Chcę być bardziej zorganizowany… 

Pamiętajcie o tym, że dobre postanowienia są nie tylko na Nowy Rok, można 

je przyjmować każdego dnia!                  Redakcja 

Dekoracja szkolnego korytarza  

Jestem Nowy Roczek, witajcie 
Kochani!  

Dwanaście miesięcy będę tutaj 
z Wami. 

By szczęścia i zdrowia Wam 
nie brakowało, 

a wszystkie dni mijały 
słonecznie, 

tego życzę serdecznie!  
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WIOSŁOWALI W HALI… Liczne grono  uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych 

wzięło udział w Mistrzostwach Ziemi Piotrkowskiej na ergometrach wioślarskich, które odbyły 
się   w naszej szkole. A pasją do wioślarstwa zarażali najlepsi, czyli mistrzowie olimpijscy. 

W hali sportowej 8 listopada 2016 r. zorganizowano Memoriał im. prof. Romana Kobendzy 
i Mistrzostwa Ziemi Piotrkowskiej na ergometrach wioślarskich. Wystartowało 230 zawodniczek 
i zawodników – 122 dzieci ze szkół podstawowych (SP Bogdanów, Brzoza, Gomulin, Gorzkowice, 
Parzniewice, Szydłów), 103 z gimnazjów (Gomulin, Gorzkowice, Niechcice, Rozprza i Szydłów) 
oraz pięcioro niepełnosprawnych. Zawody stały się okazją, by  powiosłować i spotkać                                     

się z prawdziwymi wioślarzami 
Uczniowie mogli porozmawiać 
i otrzymać autografy od wyjątkowych 
gośćmi : Natalii Madaj – złotej 
medalistki Igrzysk Olimpijskich RIO 
2016 w wioślarstwie, mistrza Tomasza 
Kucharskiego – dwukrotnego złotego 
medalisty Igrzysk Olimpijskich                    
w Sydney 2000 i  Ateny 2004 
w wioślarstwie, dziś  posła na Sejm RP, 
Joanny Leszczyńskiej i  Marii 
Springwald – brązowym medalistkom 
Igrzysk Olimpijskich RIO 2016 
oraz trenera Marcina Witkowskiego. 
– Obserwuję, z jaką ciekawością młodzież 

podchodzi do ergometrów. W dużych miastach 

jest coraz trudniej. Tutaj widzę naprawdę duży 
entuzjazm – mówił podczas zawodów poseł 

i mistrz olimpijski Tomasz Kucharski. 

Ten entuzjazm podzielał także P. Roman Drozdek, wójt naszej gminy. 
– Cieszę się, że mogliśmy u nas gościć mistrzów olimpijskich w wioślarstwie. I mimo że walory gminy nie dają 

możliwości bezpośredniego uprawiania tego sportu – dziś rywalizujemy w wioślarstwie, bo zdobycze techniki pozwalają 

zbliżyć się do tej dyscypliny. Widać, że młodzież jest zainteresowana, mam więc nadzieję, że podobne imprezy będą się 

u nas odbywać cyklicznie – mówił podczas zmagań młodych wioślarzy. 

Uczniowie Zespołu Szkół CKP im. Wincentego Witosa w Bujnach  przygotowali wystawę 
poświęconą prof. Romanowi Kobendzie. Organizatorem mistrzostw był UKS REMO 
NIECHCICE na czele z prezesem Lechem Pawlakiem i Gmina Wola Krzysztoporska, a patronat 
nad imprezą objął marszałek województwa łódzkiego oraz Polski Związek Towarzystw 
Wioślarskich i Łódzka Federacja Sportu. Obserwatorem z ramienia PZTW był Jarosław Wolski, 
zaś sędzią głównym Pani Maria Wolska.  
W kategorii szkół podstawowych 
medale otrzymali następujący 
uczniowie naszej szkoły: 
chłopcy: Patryk Owczarek, Damian 
Matyjaszczyk, Patryk Gajda, Patryk 

Cieślak, Bartosz Kauc, Dawid Biniek, 
Kacper Wesołowski;  dziewczęta: 

Amelia Łuczyńska, Wiktoria Matyja, 
Oliwia Kamińska, Julia Kabzińska, 

Aleksandra Jarosińska.                                                                   
W klasyfikacji zespołowej zajęliśmy  

I miejsce !                                                                                                                                    
A.P. 

    
N/z:  kl. IIIb wraz z wychowawczynią                                 

i  mistrzynią  olimpijską 



4 
 

 

RYWALIZACJA BYŁA 

ZACIĘTA… 

PO SPORTOWYCH ZMAGANIACH 

NADSZEDŁ CZAS NA WRĘCZENIE 

MEDALI… 
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ROZGRYWKI SZACHOWE  
1 grudnia 2016 r. odbyły się w Gorzkowicach coroczne powiatowe rozgrywki w szachy. 

Naszą szkołę reprezentowała drużyna utworzona z uczniów klasy VI-tej w składzie: 
Dyła Jakub  
Plich Mateusz  
Wesołowski Kacper  
Junicka Julia  

Zajęliśmy IV miejsce. Wszyscy dzielnie walczyli i niewiele zabrakło do uzyskania lepszej lokaty, 
ale na wyróżnienie zasłużył Kacper Wesołowski, bo, choć były to dla niego pierwsze tego typu 
zawody, zdobył punkty. 

Już trzeci rok z rzędu, w dniu 
świętego Mikołaja, odbył się 
turniej szachowy. Poprzednie 
edycje miały miejsce na sali 
katechetycznej  przy parafii,              

a tegoroczna 
w szkole, co przełożyło się      

na większą liczbę 
uczestników. Udział wzięło 

14 dzieci z klas II i III oraz 20 
uczniów z klas IV-VI. 

 
Wśród młodszych 

zawodników najlepsi 
okazali się: 

I  miejsce - Malicki  Wiktor 
II  miejsce - Kaczmarek  Karol 
III  miejsce - Filipek  Bartłomiej 

 

Wśród starszych 
uczestników turnieju: 

I miejsce - Wesołowski  Kacper 
II  miejsce - Maciążak  Szymon 
III  miejsce - Kowalski  Antoni 

 

Wszystkim  gratulujemy                      
i życzymy udanej 

rywalizacji , dobrych 
wyników w następnym 

roku.   M. M. 
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W środę 23 listopada 
2016 r. szóstoklasiści pod 
opieką P. Beaty Kędziory                 

i Lidii Dudek zorganizowali  

ANDRZEJKI                       
dla UCZNIÓW KLAS IV-VI. 

W tym dniu sala 
świetlicy szkolnej została 

zamieniona                                          
w SALON WRÓŻB. 

To dziewczęta i chłopcy                     
z klasy szóstej zadbali                        
o magiczny nastrój. 
Przeobrazili się w magów i wróżki. Te niezwykłe postacie przepowiadały wszystkim 
chętnym przyszłość z kart, dłoni, wróżyły również ze szklanej kuli, magicznych serc, 

kombinacji cyfr z daty urodzenia. Tak więc każdy uczestnik andrzejkowych szaleństw                   
z niecierpliwością przekłuwał papierowe serce, aby odczytać imię swojej sympatii, losował 
magiczne bileciki, na których widniały nazwy zawodów, bądź szukał swojej szczęśliwej 
liczby. Katalog wróżb był duży i bogaty. Każdy pragnął wywróżyć sobie świetlaną 
przyszłość. Wiele uśmiechów i radości dostarczały przepowiednie. Wszyscy gorączkowo 
czekali na to, by dowiedzieć się, kto jako pierwszy z klasy zmieni stan cywilny, będzie 
bogaty  i komu w życiu się powiedzie. Była też dobra, zachęcająca do tanecznych szaleństw, 
muzyka. Po zabawie z  wróżeniem nadszedł czas na dyskotekę, którą  świetnie poprowadził 
Wiktor J. Wszyscy wspaniale się bawili, humory dopisywały, a przepowiednie na temat 
przyszłości traktowali z przymrużeniem oka. Przecież tak naprawdę wszystko zależy                      
od nas samych. Warto o tym pamiętać nie tylko w andrzejkowy wieczór …             SU    
      

 

Salon wróżb cieszył się dużym  

zainteresowaniem… 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4411&w=kart&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4411&w=rado%C5%9Bci&s=5016
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=4411&w=wszystko&s=5016
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DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA 

25 listopada dzieci z klas młodszych świętowały 
Dzień Pluszowego Misia i… Katarzynki. 

Każdy mały człowiek kocha miękkie, 

pluszowe maskotki, a szczególnie misie.                   
To właśnie ich dzień stał się okazją do realizacji 

wielu ciekawych zajęć.  Na korytarzu szkolnym  

powstała gazetka informująca o bajkowych 
misiach, bohaterach książek i filmów dla dzieci. Uczniowie mogli poznać między innymi 

zabawnego  misia Yogi, czy sympatycznego Koralgola. Podczas przerw międzylekcyjnych 
wszyscy z zainteresowaniem śledzili ich przygody,  oglądając na  forum piękne, animowane 

bajki.  O  godzinie 13.00 liczne grono uczniów z klas I-III uczestniczyło w „misiowej” zabawie 

przygotowanej przez  L. Cienkowską i A. Siekańską. Dzieci wykonywały w zespołach klasowych 
prace plastyczne - ekomisie z papieru. Następnie odbył się konkurs wiedzy o misiach,                           

w którym udział wzięli przedstawiciele poszczególnych klas. Konkursowe zmagania dotyczyły: 

odgadywania zagadek, odgadywania nazw postaci na podstawie fragmentów bajek,                              
na podstawie piosenek lub melodii z filmów rysunkowych,  rozpoznawania misiów na podstawie 
opisu. Potem był czas na zajęcia zręcznościowe i ruchowe: wylizywanie miodu z talerzyków, 

zbieranie „misiową łapką” (rękawicą kuchenną) wykałaczek, zabawa „gorący miś”- 
przekazywanie misia w kole, taniec w parach z pluszakami. Wysiłek uczestników został 

doceniony – zwycięzcy poszczególnych konkurencji otrzymali upominki. Zwieńczeniem tak 

miłego świętowania była KATARZYNKOWA DYSKOTEKA.      L.C. 
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Z KINOWEGO EKRANU… 13 grudniu 2016 roku 

uczniowie klas czwartych, piątych  i szóstych  wybrali się na nowy 

film polskiej produkcji,  będący ekranizacją książki  Marcina 

Szczygielskiego pt.: „Za niebieskimi drzwiami”.  

To film dla młodych widzów, który wyróżnia dobrze  

przedstawiona fabuła, pełna ekscytujących przygód akcja. Dużo                   

w nim efektów specjalnych, budzących niekiedy przerażenie, ale 

też zawierających mądre przesłanie.  Partnerem filmu jest 

fundacja Ewy Błaszczyk „Akogo?”, działająca na rzecz pogrążonych 

w śpiączce dzieci, zaś honorowy patronat objęła Pani Prezydentowa 

Agata Kornhauser- Duda.  Fabuła filmu zmierza ku temu, aby 

przybliżyć widzom, czym jest śpiączka, co czują osoby będące  gdzieś między jawą i snem.  Film 

zabrał nas w niezwykłą podróż, która zaczynała się całkiem zwyczajnie …  Główny bohater, 

nastolatek Łukasz, wybrał się z mamą  na upragnione wakacje. Chwila nieuwagi  podczas jazdy 

samochodem zmieniła  plany… Doszło do wypadku, w wyniku którego chłopiec zapadł  w śpiączkę. 

Ale widz nie traci kontaktu z bohaterem. Za sprawą ciekawie skonstruowanej historii przenosi się  

do innego, równoległego świata, w którym wraz z Łukaszem przeżywa mniej lub bardziej 

nieprawdopodobne zdarzenia. Mnóstwo  w nich ciekawych postaci: ciotka chłopca, którą gra Ewa 

Błaszczyk, sympatyczna sąsiadka, w rolę której wcieliła się Teresa Lipowska i przede wszystkim 

człekokształtny potwór świetnie zagrany przez Michała Żebrowskiego. Na uwagę zasługują też  

przepiękne plenery Gór Stołowych, 

Jeleniej Góry, Bystrzycy Kłodzkiej, 

gdzie powstały filmowe zdjęcia. 

Niezwykła jest również sceneria 

wydarzeń: stary, pełen zakamarków 

pensjonat nad morzem,  w którym 

wszystko może się zdarzyć, a zwłaszcza 

wtedy, gdy otworzą się tajemnicze 

drzwi stanowiące przejście do innego 

wymiaru. Chłopiec  odkrywa nieznany 

sobie świat. Niestety, czyhają  na niego 

różne złe moce, których ucieleśnieniem 

jest demoniczny Krwawiec. Łukasz  musi 

podjąć z nim walkę  o zwycięstwo dobra 

nad złem. W niej pomagają bohaterowi 

inne dzieci. Udaje  się pokonać potwora, 

uratować ciotkę, pensjonat i uwolnić swój 

realny świat od zła. A potem następuje  

przebudzenie i powrót  do …rzeczywistości...   

Film ukazuje siłę rodzicielskiej 

miłości, potrzebę bliskości, ale też 

uświadamia,  jak łatwo to wszystko utracić. 

Wystarczy chwila nieuwagi …  „Za niebeskimi 

drzwiami” stał się dla uczniów  przede 

wszystkim okazją do rozważań na  temat 

cierpienia, choroby, śpiączki. Twórcy  podjęli 

się próby oswojenia młodych ludzi                            

z problemami świata dorosłych, takimi jak bezradność wobec wielu życiowych zdarzeń, czy  też 

tęsknota za kimś bliskim…                                                                                                      Kl. IV a,  M. K. 
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PODSUMOWANIE 
GMINNEGO 
KONKURSU 
16 grudnia w Gminnym 

Ośrodku Kultury w Woli 

Krzysztoporskiej odbyło się 

spotkanie podsumowujące 

konkurs literacki i plastyczny 

o tematyce profilaktycznej 

organizowany od wielu lat przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Woli Krzysztoporskiej. Uczniowie naszej szkoły na scenie Gminnego Ośrodka Kultury 

zaprezentowali przedstawienie  pod tytułem „Pięknie żyć”. Inscenizacja ukazała problemy,   rozterki 

współczesnego nastolatka, który musi mierzyć się z trudnymi wyborami    i decyzjami. Zadaje sobie 

pytania dotyczące swojej przyszłości, zaczyna analizować rzeczywistość wokół siebie. Bohater 

dostrzega ogromny problem uzależnień, zastanawia się nad jego przyczynami                                                        

i skutkami. Przekonuje się, że można stracić wszystko przez alkohol, narkotyki czy dopalacze. Na 

szczęście chłopiec odnajduje prawdziwych przyjaciół i postanawia pięknie żyć. W spektaklu 

wykorzystano fragmenty nagrodzonych prac literackich, które wskazują,  że  nastolatkowie mają 

bardzo dużą umiejętność obserwacji, wnioskowania i przewidywania skutków uzależnień. 

Uczestnicy spotkania w skupieniu śledzili losy bohatera i z optymizmem przyjęli zakończenie 

przedstawienia wyrażone słowami: „Pięknie żyć – znaczy kochać świat…” Piękną oprawę plastyczną 

przygotowała pani dyrektor D. Stępień, zaś przedstawienie nauczyciele:    A. Czerwińska, P. Filipek. 

Konkurs skierowany był do wszystkich szkół z terenu gminy Wola Krzysztoporska, 
z podziałem na trzy grupy: I grupa – uczniowie klas I – III szkół podstawowych; 

II grupa – uczniowie klas IV – VI szkół podstawowych; III grupa – uczniowie klas I – III 

gimnazjum. Laureatkami gminnego konkursu plastycznego – I grupa wiekowa – „Alkohol – 

świat zatopionych marzeń” zostały dwie uczennice z naszej szkoły: I miejsce – Marcelina 

Mazerant kl. IIIa, III miejsce – Julia Łuczyńska kl. IIc. W II grupa wiekowa – „Mój sposób 

na życie to niepicie”: II miejsce – Marta Malicka kl. Va, III miejsce – Julia Gudajczyk kl. IVb.  
Jak co roku uczniowie naszej szkoły przystąpili do szkolnego etapu konkursu literackiego                     

i plastycznego o tematyce antyalkoholowej, który przeprowadzili nauczyciele języka polskiego                      

i plastyki. W różnorodnych formach wypowiadali się  na temat uzależnień. W etapie gminnym  szkołę 

reprezentowali: w kategorii 

prac literackich: Michalina 

Adamczyk kl.VI, Julia 

Kaleta kl.VI, Klaudia Socha 

kl.VI, Zuzanna Wojtania 

kl.VI. W kategorii prac 

plastycznych: Marcelina 

Mazerant kl. II a, Julia 

Łuczyńska IIc, Martyna 

Kowalczyk kl. IIIa, Marta 
Malicka V a, Julia 

Gudajczyk kl. IV b, Maria 

Skupień kl. Va. 
Za zorganizowanie 

konkursu oraz miłego 
spotkania dla laureatów                       

i aktorów serdecznie 
dziękujemy członkom 

GKRPA.      A.C. 
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 Gwiazdka świeci nad stajenką …   

               O Świętach Bożego Narodzenia 
przypominały nam dekoracje     w salach 
lekcyjnych i na szkolnych korytarzach 
piękne ustrojone choinki, witraże, gwiazdy,  
bałwanki. W świąteczną atmosferę 
wprowadzili nas uczniowie klas III-VI.                  
22 grudnia zaprezentowali jasełkowy 
spektakl  przypominając w ten sposób 

wydarzenia sprzed ponad dwóch tysięcy lat, kiedy to  w Betlejem narodziło się Boże 
Dzieciątko. Wspaniale wcielili się w role Maryi i Józefa, pasterzy, aniołów, trzech króli, 
przybywających złożyć pokłon Jezusowi narodzonemu w ubogiej stajence. Uroku 
inscenizacji dodały kolędy, które napełniły wszystkich świąteczną radością i sprawiły, że 
zaproszeni goście, rodzice, nauczyciele i uczniowie, wszyscy, poczuliśmy atmosferę 
zbliżających się świąt.   

Przed inscenizacją głos zabrała pani dyrektor, która powitała zaproszonych gości 
m.in.: ks. proboszcza Tadeusza Koziorowskiego, panie radne: Julię Karlińską i Małgorzatę 
Gniewaszewską oraz złożyła wszystkim ciepłe, świąteczne życzenia.  

Przedstawienie jasełkowe przygotowywane i wystawiane przez uczniów  to już 
tradycja i duże przedsięwzięcie. Nad tym  czuwa Pani Małgorzata Tosiek, która co roku 
przygotowuje inny  scenariusz. Później trzeba nauczyć się ról, przeprowadzić próby, 
przygotować dekoracje,  kostiumy… i dopiero to wszystko tworzy  jedną całość… 
tegoroczne jasełka opowiadały o tym, że inscenizacja miała zostać przygotowana przez 

anioła - Mateusza, który nie mógł poradzić sobie z wyborem aktorów  do obsady głównych 

ról. Pomogły mu anioły z gimnazjum - Kacper i Marcel . Doświadczenie starszych kolegów 

okazało się bezcenne: 

- Nie martw się Aniele, więcej wiary ci potrzeba, aby służyć Panu Nieba. (…)Zastanówmy się 

przez chwilę, kogo by tu za Maryję…  Już wiem, Amelka z IV a. Całkiem ładna uczynna,                 

a do tego i pobożna, na nią 

zawsze liczyć można. A jak 

trzeba to i Dzieciątku kołysankę 

zaśpiewa. (…) . Z IV a - Antek, 

on się na Józefa nada, chłopak   

z niego dobry, miły a jak stanie 

przy Maryi… (…) Pasterzami 

zrobi się tych piłkarzy z Vb. Za 

piłką biegać umieją to i owiec 

przypilnują. Dołożymy Mateusza 

z Va i pasterze są jak trzeba, 

tylko pamiętaj - piłkę dobrze 

schowaj, bo jak ją znajdą, 

zamiast do stajenki, na boisko 

pójdą. (…) Jak królowie… 

Kacper Wesołowski, on się 

nada. Z Kacpra  matematyk niezły, to wyliczy, kiedy w drogę ruszyć, żeby stanąć przed 

Jezusem. A i na mapie chyba Betlejem znaleźć potrafi. Niech pomyślę, który jeszcze…  

Adek, ten jak ulał pasuje mi na króla. Dołączymy Mateusza i jak nic trójeczkę mamy. I to jaką  

doskonałą. Zostały już tylko anioły - dziewczynki z klasy III, tak się Komunią przejęły, że już 

prawie  w aniołki się zamieniły. Tylko skrzydełka im dodam i  sprawa załatwiona. (…) Nie 
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znasz pana Pawła?  On z aniołków i tych piłkarzy – pasterzy całkiem niezły chór stworzy.                   

A jak zagra kolędę, taką piękną i rzewną,  to się w każdej duszy jakaś struna poruszy.(…) 

Aktorzy wspaniale odegrali powierzone im role... 

- Tak mi przykro Maryjo, długa droga za nami, jesteś  bardzo zmęczona, a ja noclegu 
znaleźć nie mogę. Gdyby nie ten spis ludności, może gdzieś by nas przyjęli, a tak 
zamożniejsi od nas wszystkie miejsca już zajęli.  Byłem wszędzie, w każde drzwi pukałem, 
na próżno, były zamknięte. Znalazłem tylko  nędzną stajenkę. 
- Józefie doby, Józefie miły, wiem, że i ty już nie masz siły. O nic się nie troskaj. Zostańmy 
tutaj, miejsca jest dosyć, by się położyć, odpocząć trochę. Widzisz, nie umiem dobrze 
wytłumaczyć tego, ale wiem jedno - odkąd pod sercem noszę Jezusa, nic mnie nie smuci, 
nie martwi, nie trwoży i jestem pewna, że i tym razem sam Bóg  nam dopomoże. 
Tylko On  zna odpowiedź na nasze pytanie i wie jak to wszystko się stanie.   
Zapadła noc cicha. Gdy Betlejem spało, Bóg spełnił obietnicę – Słowo Ciałem się stało. 
Najdroższy Jezu, błagamy Ciebie, Ty nam dopomagaj w każdej potrzebie i daj łaski ile 
trzeba, byśmy po ziemskim życiu, tak jak do stajenki, mogli wejść do nieba. 

Gdy nadejdą święta stań z wiarą przed Dzieciątkiem Małym i w serca pokorze 

wyznaj Mu miłość szczerze, a zobaczysz, On ukoi Twoje, moje, wszystkie nasze 

niepokoje   a swą łaską  sprawi, że w naszych sercach pokój zamieszka…         M.K. 

 

 

W okresie przedświątecznym społeczność szkolna i lokalne środowisko pamiętało                           

o potrzebujących. Szkolne koło PCK, Klub Wiewiórka i Caritas zorganizowały zbiórkę 

żywności, środków czystości, przyborów szkolnych, które  przekazano w formie 

świątecznych paczek  pięciu rodzinom. Zaś dwanaścioro dzieci otrzymało słodycze                              

i  przybory szkolne. Caritas    ze sprzedaży świątecznych ozdób ufundował jednej  z  rodzin  

talon zakupowy. 
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Nauczyciele w ciągu I półrocza mobilizowali dzieci do nauki oraz twórczości literackiej                                 

i artystycznej, co zaowocowało w I półroczu następującymi osiągnięciami: 

 w gminnym konkursie literackim i plastycznym o tematyce antyalkoholowej w kat. klas      

I-III   I m. uzyskała Marcelina Mazerant –  III a (M. Pawlik), III m. – Julia Łuczyńska – II c    

(L. Cienkowska); 

w kat. klas IV –VI II m. Marta Malicka – Va (D. Stępień), wyróżnienie Julia Gudajczyk –                     

IV b (D. Stępień); 

ponadto, pod kierunkiem P. A. Czerwińskiej i P. Filipka przygotowany został spektakl 

profilaktyczny ph. ,,Pięknie żyć” na uroczystość podsumowania konkursu w GOK – u w dn. 

16 grudnia;  

 udział 3 dzieci w XVI Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek  w Szydłowie                      

(P. Filipek); wyróżniono:  Kaję Pyrzakowską – OP c – I m. (E. Kluf); Marię Skupień – V a                

– wyróżnienie; 

 udział  w V Edycji Konkursu Wokalnego ,,Mikrofon dla Ciebie”: 

I m. – zespół OP c– Zuzanna i Aleksandra Chudy; III m. – zespół – Maria Wojtczyk, Kaja 

Pyrzakowska OP c (E. Kluf), Maria Lasota, Magdalena Lasota, Kinga Kowalczyk, Zuzanna 

Dryżek OP b (A. Blonka); 

I m. w kat.  solista – Kaja Pyrzakowska- OP c; 

Kl. I-VI: 

I m – Maria Skupień – V a (P. Filipek); II m. – Patrycja Piekarska – II c; wyróżnienie – Zofia 

Murat – II c (L. Cienkowska); 

III m. kat. duet- Sebastian Rozpędek i Martyna Kowalczyk – III a (M. Pawlik); 

 wojewódzki konkurs plastyczny ,,W świecie motyli” – wyróżnienie - Marcelina Mazerant –          

III a (M. Pawlik); 

Wśród osiągnięć sportowych do najważniejszych należą: 
 Mistrzostwa Ziemi Piotrkowskiej na ergometrach wioślarskich  w Gomulinie z udziałem 

mistrzów olimpijskich; w kat. szkół podstawowych medale otrzymali następujący uczniowie: 

chłopcy: Patryk Owczarek, Damian Matyjaszczyk, Patryk Gajda, Patryk Cieślak, Bartosz Kauc, 

Dawid Biniek, Kacper Wesołowski;  dziewczęta: Amelia Łuczyńska, Wiktoria Matyja, Oliwia 

Kamińska, Julia Kabzińska, Aleksandra Jarosińska;  I m. w klasyfikacji zespołowej; 

 szachy – rozgrywki powiatowe – IV m. (M. Mika); 

 w finale centralnym XXI Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych Z LZS – Wolbórz 

V m. Patryk Cieślak – bieg na 800 m; 

 minipiłka ręczna: I m. w gminie dz., IV m. w powiecie; I m. w gminie chł., IV m. w powiecie; 

VIII m. we współzawodnictwie Najlepszych Szkół Podstawowych Z LZS województwa łódzkiego 

w 2016 r.; 

Szkolne zawody sportowe: 

 piłka nożna drużyn mieszanych klas IV-VI z okazji Dnia Patrona; 

 gry i zabawy dla klas I-III z okazji Dnia Patrona; 

 minipiłka ręczna drużyn mieszanych dla 

klas V-VI; 

 minipiłka koszykowa drużyn mieszanych 

dla klas V-VI; 

 rozgrywki w dwa ognie dla klas IV; 

 minipiłka siatkowa dz. i chł. 

Odbywały się także inne konkursy szkolne – szkolny etap 

konkursu literackiego i plastycznego o tematyce 

antyalkoholowej,  konkursy  plastyczne organizowane 

przez SU, konkursy historyczne,  

konkursy w ramach obchodów Dnia Patrona (konkurs 

literacki o tematyce czytelniczej - ,,Gdy się ktoś zaczyta”, 
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,,Kocham książkę”,  plastyczny – ph. ,,Jesteśmy prawdziwie i chwałą, i szczęściem naszych rodziców                       

i nauczycieli”, rozgrywki sportowe  o puchar im. Ks. M. Wiewiórowskiego; konkurs ortograficzny – 

Dyktando’2017; konkurs na najpiękniejszą choinkę – kl. I-III (wszyscy  uczestnicy otrzymali nagrody 

książkowe); konkursy w związku z  projektami, akcjami edukacyjnymi, np. akcje  czytelnicze, w tym 

inscenizacja fragm.. ,,Mikołajka” – kl. IV b (A. Czerwińska); impreza edukacyjno-rekreacyjna 

,,Kartoflada” – L. Cienkowska  i K. Tosiek we współpracy z rodzicami; impreza andrzejkowa (IV-VI- 

B. Kędziora,  L. Dudek),  katarzynkowa połączona z Dniem Pluszowego Misia  (L. Cienkowska, A. 

Siekańska); szkolny maraton filmowy (A. Siekańska, M. Mika, J. Giza); Święto Niepodległości – M. 

Kędzierska, P. Filipek; Dzień Zmarłych – A. Czerwińska; spotkanie wigilijne (jasełka) z udziałem 

zaproszonych gości w szkole,   (M. Tosiek, P. Filipek); 

Szkoła przystąpiła  do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uzyskując książki                         

do szkolnej biblioteki na wartość  15 000 zł. W szkole działa szkolne koło  PTTK ( liczne rajdy  i in. 

imprezy proponowane przez PTTK; opiekun koła – P. Baras); Koło Caritas – opiekun – M. Mika; 

wydany został  1  numer   ,,Bratka”  przygotowany pod kierunkiem  M. Kędzierskiej, na bieżąco 

prowadzona jest kronika szkoły.  

  

    Bardzo dobra współpraca z lokalnym środowiskiem – z rodzicami, Urzędem Gminy w Woli 

Krzysztoporskiej,  Filią Biblioteczną  w Gomulinie ,  z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych,  Komendą Policji w Piotrkowie Tryb., GOK, MOK, WODN w Piotrkowie Tryb., 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, fundacjami na rzecz dzieci - ,,Zdążyć  z Pomocą” (darowizna 

rzeczowa –  książki dla młodszych dzieci na wartość  2211,43 zł), Caritas, Fundacją Dobrych 

Uczynków (darowizna – jabłka),  OSP w Gomulinie. 

    Duża pomoc rodziców  (Rady Rodziców) w organizacji i obsłudze imprez oraz uroczystości 

szkolnych,  pomoc  w pracach naprawczych i remontowych.  

     Z własnych, pozyskanych w różny sposób środków (głównie środki Rady Rodziców 

zorganizowano obchody Dnia Patrona (24 X), Dzień Edukacji Narodowej połączony ze ślubowaniem   

i pasowaniem na uczniów I-klasistów,  uroczystość choinki noworocznej  z poczęstunkiem                               

i upominkami  oraz nagrodami rzeczowymi dla wszystkich dzieci, zabawą prowadzoną  przez  

artystów cyrkowych, szkolne Mikołajki.                                 D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

KL. IVa - Antoni Kowalski – 5,09, 

Amelia Łuczyńska, Kinga Plich – 4,9, 

Julia Stańczak – 4,82; 

 

Kl. IV b – Klaudia Zapała – 4,82; 

 

Kl. Va – Maria Skupień – 5,09, 

Julia Kabzińska – 5,00, 

Natalia Kabzińska – 4,91, 

Aleksandra Łuczyńska – 4,82; 

 

Kl. Vb -  Jakub Bugajski – 5,00, 

Klaudia Sipińska – 4,91, 

Nadia Kotecka – 4,82, 

Patrycja Ceglarek – 4,82 

 

Kl. VI  –  Michalina Adamczyk – 5,09, 

Julia Junicka – 5,00; 

Wszyscy wymienieni uczniowie otrzymali 

wzorowe lub bardzo dobre oceny 

zachowania. 
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    W sobotę 14 

stycznia, w godzinach od 

16.00 do 20.00, wszystkie 

dzieci z  oddziałów 

przedszkolnych, klas I-III                           

i starsi uczniowie kl. IV -VI 

mieli okazję pobawić się na 

Zabawie Noworocznej. Jak 

co roku nasz bal uświetnili 

lubiani przez wszystkich 

artyści cyrkowi- E.S. 

Wiśniewscy, który umilali 

wspólną zabawę, prowadząc 

ciekawe konkursy i pokazy umiejętności sztuki cyrkowej . W dobrym klimacie 

muzycznym, nad którym czuwali po raz kolejny DJ-je  Piotr i Janek, hala sportowa 

tętniła życiem. Miejsca do tańca nie brakowało, a barwne korowody tanecznych grup 

wirowały w rytm ulubionych przez wszystkich przebojów. Młodsi przenieśli się                         

w zaczarowany świat postaci bajkowych. Każde dziecko było przebrane za ulubionego 

bohatera. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów, którzy przyszli tego dnia                         

do szkoły z rodzicami i ze starszym rodzeństwem, można było znaleźć barwne motyle, 

dobre wróżki, urzekające księżniczki. Ci nieco starsi z klas I-IV również przyodziali się 

w wyjątkowe, bajeczne postacie, ale nie zabrakło też odważnych Batmanów,  

Spidermanów, rycerzy, policjantów czy strażaków. Czas pomiędzy wspaniałymi tańcami  

urozmaicały różnego rodzaju zabawy, a szczególnie te zręcznościowe podobały się 

najbardziej. Uczestnicy i zwycięzcy konkursów mogli liczyć na nagrody: słodycze, 

długopisy, breloczki, srebrną biżuterię.  Czas umilił  poczęstunek przygotowany dla 

każdej klasy przez rodziców. Podczas tej przepięknej zabawy panowała iście 

karnawałowa atmosfera. Szkolna Rada Rodziców nie zapomniała o zaproszeniu Mikołaja, 

który odwiedził wszystkie dzieci i obdarował pięknymi prezentami – paczkami pysznych 

słodkości.                                                                                                                      
M.K.   
 

 

          Serdeczne podziękowanie 

organizatorom uroczystości choinki noworocznej dla dzieci i uczniów 

Szkoły Podstawowej  w Gomulinie w dniu 14 stycznia 2017r., 

w szczególności: 

Radzie Rodziców, wszystkim Rodzicom, sponsorom - Państwu 

Katarzynie  i Łukaszowi Jagiełłom – sklep ABC w Gomulinie,  

nauczycielom oraz pracownikom obsługi  administracji 

                                         Składa  

                                            Dyrektor Szkoły 

                                          Danuta Stępień 
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Ostatnią sobotę, tuż przed feriami zimowymi,  uczniowie 
spędzili czas na dobrej zabawie.   W pięknie przystrojonej sali  
chętnie tańczyli i brali udział w różnych konkursach. Potem 
czekał wszystkich zasłużony odpoczynek na feriach 
zimowych. DO szkoły wróciliśmy  30 stycznia! 

 

Zabawa, szkolna zabawa… 

Karnawał, radość i wrzawa… 
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FERIE W SZKOLE 

Podczas tegorocznych ferii 

prowadzono zajęcia w szkolnej  

świetlicy. Odbywały się 

codziennie od poniedziałku                      

do piątku przez dwa tygodnie. 

Ich głównym celem  było 

zagospodarowanie uczniom 

wolnego czasu w sposób ciekawy 

i atrakcyjny. Ponadto opiekunowie 

zadbali o promowanie zdrowego stylu 

życia poprzez czynny wypoczynek oraz 

kształtowanie umiejętności zgodnej 

współpracy   w grupie. Uczniowie mieli 

okazję miło spędzić czas podczas 

zabaw na świeżym powietrzu czy                     

na hali sportowej. Chętnie 

korzystali też z zajęć plastycznych, 

warsztatów literackich                                     

i pedagogicznych, muzykując, 

poznając świat bajek i baśni                   

(w książkach i w filmie). 

W pierwszym tygodniu ferii 

pod okiem pani Marzeny Pawlik 

uczestnicy  m.in. wykonali gipsowe 

serca  dla babci i dziadka. Ponadto 

odbyły się rozgrywki sportowe i saneczkowy ślizg na ośnieżonym podwórku szkolnym. 

Wszyscy mieli okazję przypomnieć sobie zasady kulturalnego zachowania przy stole                    

i wziąć udział   w dyskusji: Czekolada czy herbata? 

W drugim tygodniu zbyt duży mróz uniemożliwił zabawy na dworze,                               

ale    na szczęście w hali sportowej mogły odbyć się rozgrywki w piłkę nożną i dwa ognie. 

Pani Anna Siekańska przypomniała zasady zdrowego odżywiania oraz przeprowadziła 

warsztaty pedagogiczne dotyczące zrozumienia własnych emocji i budowanie pozytywnej 

samooceny. Ponadto można było poznać opowieści z różnych stron świata i dowiedzieć 

się, jak napisać książkę. Efektem warsztatów literackich jest książeczka pt. „Krok za 

krokiem” napisana wspólnie przez uczestników świetlicy, którą dodatkowo wzbogacono                  

o piękne ilustracje.                                                                           A.S. 

Fragmenty książeczki  w Kąciku Nasza Twórczość.         Redakcja 
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SRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

NASZA TWÓRCZOŚĆ                      
Tego dnia Blanka, pomimo deszczowej pogody, tanecznym krokiem podążała do szkoły. 

Dziś miała urodziny – właśnie kończyła 12 lat. Z tej okazji mama pozwoliła jej pójść po lekcjach 

do schroniska dla zwierząt. Z twarzy dziewczynki nie schodził uśmiech, bo nie mogła się już 

doczekać, aż powie o wszystkim swojej najlepszej przyjaciółce Hani. 

Marzeniem dziewczynki było posiadanie psa, ale niestety mama nie zgadzała się                      

na zwierzaka w domu z dwóch powodów. Po pierwsze po śmierci taty przeprowadzili się                        

do bloku, w którym mieszkanie było bardzo malutkie, a po drugie zwierzątko długo siedziałoby                   

w domu samo, bo mama pracowała do późna, a Blanka i jej niespełna 7-letni braciszek byli 

jeszcze  za mali, by wziąć odpowiedzialność za pupila. W głębi duszy Blanka wiedziała, że mama 

ma rację. W mieszkaniu rzeczywiście było mało miejsca – salonik spełniał jednocześnie rolę 

sypialni mamy, a Blanka dzieliła swój pokój z Bartusiem. A przecież psiaczek nie mógł mieć 

swojego miejsca  w kuchni czy w łazience. Mimo wszystko tęsknota za pieskiem była ogromna                  

i niekiedy Blance śniło się, że  bawi się z nim w pobliskim parku. Dlatego pani Barbara wpadła                   

na pomysł, żeby przynajmniej w połowie spełnić marzenie córki. W tej sprawie porozmawiała                   

z panem Władkiem, właścicielem pobliskiego schroniska, który zgodził się, by Blanka 

przychodziła do niego i pomagała mu zajmować się zwierzakami. 

Hania jak zwykle czekała na Blankę przed szkołą. Nie lubiła przebywać ze swoimi 

koleżankami  i kolegami z klasy, ponieważ wszyscy dokuczali jej z powodu otyłości. Ach, jak 

bardzo dziewczyna chciała być podobna do Blanki i mieć szczupłą sylwetkę, proste blond włosy 

sięgające do pasa i niebieskie oczy. Tymczasem codziennie w lustrze widziała swymi brązowymi 

oczami brunetkę  o pulchnej buzi, której włosy sięgały zaledwie ramion i na dodatek dziwnie się 

kręciły. Blanka była jedyną osobą z klasy, która akceptowała dziewczynę taką, jaką jest i w ogóle 

nie przeszkadzał jej wygląd koleżanki – wręcz przeciwnie. Wielokrotnie Blanka broniła swą 

przyjaciółkę przed obelgami i poniżającymi słowami rówieśników. Tłumaczyła dziewczynie,                      

by  nie przejmowała się tym, co mówią inni. 

Dzieci wybierają zawody aktorek, 
piosenkarzy, strażaków, policjantów, 

itp. Tylko Jaś mówi, że chciałby 
zostać św. Mikołajem. - Czy dlatego 

Jasiu, że roznosi prezenty? - pyta 
nauczycielka. - Nie. Dlatego, że 

pracuje raz w roku. 

 

 

- Jak nazywa się żona św. Mikołaja? - Merry 

Christmas. 
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Gdy tylko Blanka weszła na szkolne podwórko, Hania wybiegła jej na spotkanie. 

– Sto lat, sto la,t droga przyjaciółko! – rozśpiewała się Hania. 

– Cóż za powitanie – odrzekła z uśmiechem Blanka. – Jak miło, że pamiętałaś o moich 

urodzinach. 

– No co ty, jak mogłabym zapomnieć o tak ważnym święcie – odpowiedziała Hania. – Mam dla 

ciebie jeszcze to! 

Hania wyciągnęła z plecaka własnoręcznie wykonany portret tańczącej Blanki. 

– Spełnienia marzeń, kochana! – dodała Hania i cmoknęła jubilatkę w policzek, po którym 

spływała łza wzruszenia. 

– Dziękuję, dziękuję bardzo – odrzekła Blanka. – Marzenie o tanecznej karierze musi jeszcze 

trochę zaczekać, ale nie uwierzysz, dziś idę do schroniska dla zwierząt i będę tam pomagała 

opiekować się psiakami! 

– Krok po kroku i marzenia się spełnią – dodała uradowana 

Hania. 

– Ale póki co, to krok za krokiem po szkolnych schodach,                   

bo spóźnimy się na matmę! – ze śmiechem dodała Blanka i obie 

z Hanią pobiegły do szatni. 

Radość dziewcząt nie trwała zbyt długo, bo po raz kolejny ich 

koleżanka z klasy, Kaśka, musiała pokazać, jaka jest bezczelna                     

i popisać się przed obecnymi w szatni rówieśnikami, dokuczając 

Hani. 

– Ooo, miejsce zróbcie, bo gru-ba-ska idzie, hi, hi… – zaśmiała 

się kpiąco Kaśka, przedrzeźniając sposób chodzenia 

dziewczyny. 

– Cześć wszystkim! – przywitała się Blanka. 

Hania spuściła wzrok, by ukryć napływające do oczu łzy i nie mogła z siebie nic wyksztusić. 

– Akcja-ewakuacja, bo zaraz nas przygniecie! – krzyknęła Kaśka, czekając na śmiech koleżanek. 

– Kaśka, daj spokój, od samego rana musisz dręczyć innych. Zastanów się, co ty w ogóle 

mówisz? – zaproponowała Blanka. 

– A ty co? Masz jakiś problem? Kto ci w ogóle pozwolił coś powiedzieć! – dodała                            

z wściekłością w głosie Kaśka. 

– A może dla odmiany powiedziałabyś coś miłego? Nie wydaje mi się, by było to dla ciebie 

trudne, spróbuj – zaproponowała Blanka. 

– Idziemy dziewczyny! – nakazała swoim koleżankom i kolegom Kaśka, która aż poczerwieniała                  

z wściekłości i braku argumentów, po czym wyszła z szatni. 

– Wszystko dobrze, Haniu? – zapytała Blanka. – Proszę cię, nie przejmuj się nimi, kiedyś 

zmądrzeją i będzie im głupio, że kpili tak z ciebie. A teraz proszę, głowa do góry! – dodała 

Blanka. 

– Łatwo ci powiedzieć, bo to nie ty jesteś gruba. Sama siebie nie lubię, to jak mnie mają lubić 

inni, co? – rozszlochała się Hania. 

– Nawet tak nie mów, bo jedyne co widzę, to twoje duże serce. Jesteś cudowną osobą,                      

a to, że masz kilogram mniej czy więcej, to nie ma żadnego znaczenia. Gdyby nie ty, to… Sama 

wiesz, jak rozsypałam się po śmierci taty, a tobie udało się mnie posklejać, jak jakąś „wyklejankę” 

– mówiła Blanka łamiącym się głosem. – Na szczęście zaprzyjaźniłam się z utalentowaną 

plastycznie dziewczyną – powiedziała z uśmiechem Blanka, by dodać otuchy koleżance. 

– Okej, masz rację, nie będę się nimi przejmowała – próbowała uspokoić się Hania. – Uściskaj 

mnie ty moja „wyklejanko” i biegnijmy na lekcję. 

Dziewczęta wyszły z szatni w pośpiechu. Brzęczący dzwonek właśnie zapraszał wszystkich 

uczniów na lekcję. Jeszcze tylko pięć godzin dzieliło Blankę do spotkania ze zwierzakami.  (..)                   

Autorzy - uczestnicy zajęć świetlicowych i opiekun P. A. Siekańska 
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Z UROCZYSTOŚCI                   
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