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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    

KOCHANI CZYTELNICY!  Zbliżamy się do „mety” - końca roku szkolnego 2016 / 2017! Tak 

oto wspięliśmy się na kolejną, stromą górę! Za nami rok wielu zadań, projektów, ale też radośnie spędzonych chwil, 

odkrywania ciekawych zakątków wiedzy i doskonalenia siebie samych kolejnymi wyzwaniami i trudami, przeżywania 

wspólnych spotkań i uroczystości, wspólnej nauki... Nasz szkolny kalendarz był bogaty. Obchodziliśmy święta, braliśmy 

udział w akademiach, spotkaniach, konkursach i różnych imprezach szkolnych, i pozaszkolnych. Każde działanie jest 

trwałą częścią szkoły, na trwałe zapadającym w pamięci uczniów, rodziców i nauczycieli. Niezależnie od tego, czy 

wydarzenie jest mniej lub bardziej uroczyste, mniejsze lub większe – na każdego wywiera wpływ, rozwija horyzonty, 

wzbogaca wiedzę o tradycjach i kulturze, i szlifuje język. Nauka w  szkole jest świadectwem budowania charakteru, 

własnego wykształcenia. Poprzez możliwość korzystania z tego daru jesteśmy bogatsi. Za ten dar serdeczne 

podziękowanie kierujemy do odchodzącej na emeryturę Pani Dyrektor Danucie Stępień , za wkład w poszerzanie 

wiedzy, umiejętności i kształtowanie postaw, za troskę  o nas, za pomoc w rozwoju naszej szkoły i tworzeniu jej 

wizerunku oraz dobrej atmosfery, za  pozytywne nastawienie, profesjonalizm  i artyzm, za ambitne podejmowanie 

zadań i projektów. Dziękujemy Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom Szkoły, Rodzicom za podejmowanie trudu 

nauczania, za solidne  wypełnianie obowiązków  i podejmowanie dodatkowych zadań, za uśmiech, kreatywność, 

aktywność, Uczniom – za mozolne zdobywanie wiedzy, dobre zachowanie... Być może stwierdzenie: „Wszystko, co rodzi 

się w pocie czoła, ma wartość największą” –  nie do końca jest dla Was jeszcze zrozumiałe, jednak mamy nadzieję,                               

że wszelkie trudy nie przesłaniają obrazu: Szkoła i rodzina to zgrana drużyna! Gratulujemy Wam ukończenia kolejnej 

klasy  oraz zakończenia roku szkolnego 2016 / 17. Zapraszamy do lektury ostatniego w tym roku szkolnym wydania 

Bratka!       Redakcja  

 
 

 
  

 

 

                                                                          

                                                                                                                               
                                                                            

  

                       
  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GAZETA SZKOLNA 

NR 55.  CZERWIEC  2017 R.  

           DZIŚ W NUMERZE ! 
K       KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI: 

       -  WDZIĘCZNĄ PAMIĘĆ SCHOWAMY DO SERCA… 

             - ZA WSZYSTKO , CO BYŁO, DZIĘKUJĘ… 

             - WDZIĘCZNOŚĆ JEST PAMIĘCIĄ SERCA 

-------   - ŚWIĘTO KONSTYTUCJI 3 MAJA 

             - MATEMATYCZNE POTYCZKI 2017 

             - SZKOLNY KONKURS  RECYTATORSAKI 

             - SZKOŁA I RODZINA TO ZGRANA DRUŻYNA 

             - IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

             - NIECH  PMIĘĆ TRWA… 

             - NASZE SUCESY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

           RADY NIE OD PARADY 

             FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK  
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Wdzięczną pamięć schowamy do serca… 

Wdzięczną pamięć schowamy do serca… 
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ZA WSZYSTKO, CO BYŁO, DZIĘKUJĘ… 

  za 18 lat wspólnej pracy i bardzo dobrej współpracy z całym lokalnym 
środowiskiem: Nauczycielami i Pracownikami Administracji i Obsługi – czynnymi  
oraz emerytowanymi, wśród nich – z byłą Dyrektor – Panią Kazimierą Dryżek, 

Dyrektorem Gimnazjum – Panią Ireną Kasztelan, Wicedyrektorem Szkoły 
Podstawowej – Panią Małgorzatą Kędzierską, Sekretarkami – Paniami Iloną Bugajską 

i Jolantą Owczarek, Rodzicami – najpierw obwodu samego Gomulina, następnie,                     
od 1 września 2011 r.  z poszerzeniem go  o miejscowości obwodu szkoły w Woźnikach i Rokszycach, 
Radą Rodziców w zmieniającym się składzie, pod przewodnictwem Pań Małgorzaty Wypych                         

i Iwony Malickiej, następnie w trudnym, ale bardzo pięknym i owocnym okresie - czasie 
wmurowania aktu erekcyjnego  pod powstający obiekt (2009 r.), rozbudowy budynku i utworzenia 
gimnazjum (uroczyste otwarcie  –  1 września 2011 r.), nadania Szkole Podstawowej imienia Ks. 

Mariana Wiewiórowskiego 25 października 2013 r. – tu słowa szczególnego podziękowania dla 
ówczesnego składu Rady Rodziców - przewodniczącej – Pani Agnieszki Cieślak, skarbnika – Pani 

Marioli Kozioł, innych członków Rady , m. in.– Panów  Krzysztofa  Skupnia, Sławomira Tomy, 

Krzysztofa Cieślaka, Piotra Lasoty, Mariusza Góreckiego, Pani Anity Łuczyńskiej, w ostatnich 
latach pod kierunkiem Pań – Joanny Pirek i Bogumiły Trawińskiej;  Uczniami, bez których w ogóle  
nie byłoby żadnej szkoły;  Ochotniczą Strażą Pożarną w Gomulinie – z Panami Prezesem  oraz 
Wiceprezesem – Mateuszem Maślanką i  Wojciechem Kamińskim na czele, OSP w Majkowie, 
Rokszycach, Woźnikach, Kołem Gospodyń Wiejskich, Filią Biblioteczną w Gomulinie prowadzoną  
przez Panią  Julię Karlińską, Sołtysami całego obwodu;  Sponsorami – podmiotami gospodarczymi 
tego terenu… Serdecznie dziękuję Przedstawicielom Nadzoru  Pedagogicznego – Kuratorium 
Oświaty w Łodzi – Delegatury  w Piotrkowie Tryb., władzom samorządowym – Panu Wójtowi 
Romanowi Drozdkowi   i Radzie Gminy z  Przewodniczącą Panią Marią Głowacką  oraz zastępcą – 
Panem Grzegorzem Koneckim, Radnym, przede wszystkim Radnej terenu Gomulina – Pani   
Beacie Gawryszczak, - Pracownikom Urzędu Gminy w Woli Krzysztoporskiej, zwłaszcza Paniom – 
Karolinie Piotrkowskiej,  Jadwidze Robak i Barbarze Marusińskiej… 
To tu – w Gomulinie miałam szczęście, dzięki wspaniałemu Ks. Prałatowi –Marianowi 
Wiewiórowskiemu poznać wiele osobistości Kościoła Katolickiego –m. in.  Ks. Inf. Ireneusza 
Skubisia, Ks. Prałata Waldemara Kulbata, Ks. Biskupa Adama Lepę, także Ks. Prof. Zdzisława 
Małeckiego, Ks. Dra Piotra Jurę,  Ks. Kan. Piotra Pirka; posłów i senatorów, wybitnych historyków 
i artystów;   tu także doszło do niezapomnianych wizyt – w Kościele –Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego, w szkole - Ks. Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego   i Ks. Biskupa Marka Marczaka,   wcześniej również przedstawicieli najwyższych 
władz państwowych… Bez takiej współpracy nie sposób wyobrazić sobie prawidłowego 
funkcjonowania szkoły… W mojej pamięci pozostają wyłącznie piękne, wzruszające  szkolne                     
i pozaszkolne  wspomnienia – nauka, uroczystości, imprezy rekreacyjne, zawody sportowe, 
wycieczki, projekty edukacyjne, konkursy – zawsze przygotowywane  z wielkim zaangażowaniem 
i pomysłowością ze strony nauczycieli, rodziców, uczniów… 
Wszystkim, również niewymienionym z nazwiska  i imienia, dziękuję  za podnoszące na duchu, 
dobre słowa, propozycje pomocy, rozwiązania różnych spraw… 
Myślę, że to, czego mieliśmy się od siebie nauczyć, do czego byliśmy sobie nawzajem potrzebni, 
już się dopełniło… 
 Życzę tej – właśnie teraz, od 1. września 2017 r. łączonej  w JEDNĄ – SZKOŁĘ - Uczniom, 
Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom, nowej Pani Dyrektor – Iwonie Zapała oraz wszystkim, 
którzy ze szkołą współpracują błogosławieństwa Bożego, jedności, sukcesów dydaktycznych                      
i wychowawczych, poczucia bezpieczeństwa  i życiowego spełnienia. 
Niech zawsze, w myślach, słowach i czynach dzieci  oraz wychowujących  je dorosłych zwycięża    
PRAWDA, DOBRO  i PIĘKNO !                                     Z wdzięcznością  w sercu - Danuta Stępień 
 

Zacną rzeczą jest uczyć się, 

Lecz jeszcze zacniejszą – nauczać (M. Twain) 

PODZIĘKOWANIE 

dla 

Pani Danuty Stępień 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. KSIĘDZA MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO W GOMULINIE 

za wieloletnią ofiarną pracę dla młodzieży, za troskę o dobre imię szkoły, 

za opiekę, wychowanie i wskazywanie perspektyw młodym ludziom. 

Z wyrazami szacunku 

Wójt Gminy Wola Krzysztoporska                                                                                         Przewodnicząca Rady Gminy 

          Roman Drozdek                                                                                                                       Maria Głowacka 

Gomulin, 11.06.2017r. 
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Dzień 23 czerwca 2017 roku przejdzie do historii 

naszej szkoły. Po 18 latach pracy   na stanowisku dyrektora, po ponad 40-letniej pracy                  

w szkole odchodzi  na emeryturę  Pani Danuta Stępień. To dzień niezwykle emocjonalny 

dla całej szkolnej społeczności: dla nauczycieli i pracowników szkoły - zwłaszcza tych, 

którzy pracowali z Panią najdłużej; dla uczniów - zwłaszcza tych najstarszych, którzy 

przez całe lata nauki w szkole nie znali innego dyrektora; dla rodziców – zwłaszcza tych, 

którzy przez dzieci związani są  ze szkołą od wielu, wielu lat. Możemy sobie wyobrazić jak 

szczególny i trudny  to czas dla samej Pani Dyrektor. Żegna się ze szkołą,  która można 

rzec była Jej trzecim dzieckiem. Teraz zdecydowała, jak robią to wszystkie mądre matki, 

że czas oddać to „dojrzałe  dziecko” w inne ręce. Szkołę nowoczesną, przestronna, w jej 

dzisiejszym kształcie zawdzięczamy Pani Dyrektor Danucie Stępień - jej pasji, 

profesjonalizmowi i wizji, opartej na tradycjach  i wartościach wyniesionych z rodzinnego 

domu. Wizję tę wypracowywała i wdrażała przez ostatnie 18 lat, dostosowując ją                   

do zmieniających się warunków, potrzeb i wymogów. Każdy, kto dołączał    do naszej 

szkoły mógł się o tym przekonać. By ją stworzyć trzeba było tej niezwykłej pasji                         

i oddania.  To była niezliczona ilość lekcji,  korespondencji pisanej często nocą, niezliczona 

ilość spotkań, niezliczona ilość zebrań, narad, uroczystości w szkole i poza nią. To praca 

nad doskonaleniem realizacji programu nauczania, stworzenie warunków                              

do pacy  dla grona nauczycielskiego, do nauki dla dzieci i uczniów, to wsparcie dla 

rodziców, to przyjmowanie licznie odwiedzający szkołę gości, to dzielenie się 

doświadczeniami z innymi, to podejmowanie wielu inicjatyw wykraczających 

poza statutowe obowiązki, szczególnie  te z włodarzami gminy, ze środowiskiem lokalnym, 

które tak pięknie doceniło starania Pani Dyrektor, składając podziękowania w dniu 11. 

czerwca podczas uroczystości  w V rocznicę śmierci Patrona Szkoły.  To, co za nami, i to, 

co przed nami, ma niewielkie znaczenie w porównaniu z tym, co jest w nas… Dziękujemy 

Pani za wszystkie wspaniałe lata naszej wspólnej pracy. Przez  te 18 lat zapisała Pani               

w historii  szkoły najbardziej wartościowe karty. Życzymy, aby dalsze życie przebiegało     

w serdecznej, rodzinnej atmosferze, wśród bliskich, przyjaciół i znajomych. Nich dopisuje 

Pani zdrowie, by dalej kroczyć po śladach Stwórcy, by móc przeżywać kolejne wielkie                    

i małe ludzkie sprawy,  a duch  niech codziennie czerpie siłę płynącą ze słów naszego 

Patrona: „Gdzie Bóg nas posiał , tam mamy kwitnąć i owoc przynosić”. My, Pani 

współpracownicy,  za wszystko dziękujemy. Serdecznie zapraszamy do naszej wspólnej 

szkoły. Życzymy wszystkiego co dobre i Panu  Bogu miłe.                         M.K.                                                                       

Dzieci i młodzież żegnają Panią Dyrektor tak jak  potrafią najlepiej. Niech ich urok                        

i talent będą dla Pani największą  nagrodą… 

 

 

 

 

 

 

Lubię Panią Dyrektor , ponieważ  

jest pomocna i wyrozumiała. 

Wysłuchuje nas, kiedy potrzebujemy 

i pomaga, gdy mamy poważny lub 

mniej ważny problem. Ola 

 

Droga Pani Dyrektor! Wraz ze wszystkimi uczniami naszej szkoły 

pragnę dziś pożegnać Panią i  podziękować za wiele lat 

kierowania naszą szkołą. Dziękuję za  zaangażowanie w naszą 

edukację i wychowanie. To dzięki Pani nasza szkoła jest piękna          

i wspaniała. Chce podziękować za uśmiech, za dobre słowa               

i za wsparcie w trudnych chwilach. Żegnając się z panią życzę: 

zdrowia, które jest najcenniejsze, szczęścia, którego wiecznie mało 

i spełnienia wszystkich marzeń. Wdzięczny uczeń- Mikołaj B., II b 

 

Dziękujemy Pani za wytrwałość i za to, 

że szkoła się rozwija…M. P. 

 

Lubię Panią Dyrektor, ponieważ jest bardzo miłą                  

i uprzejmą  osobą. Zawsze myśli o dzieciach – dba             

o nasze bezpieczeństwo, chce, żebyśmy w szkole byli 

weseli, żeby nie było żadnych kłótni. To bardzo dobra 

nauczycielka i jeszcze lepsza dyrektorka. Bardzo się 

cieszę, że taką mieliśmy i mam nadzieję, iż czasem 

będzie nas odwiedzać. Julka K., V a 

 

Pragniemy złożyć Pani Dyrektor gorące 

podziękowanie za dobre serduszko,                                     

za wychowanie...kl. I 
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Tak trudno będzie się rozstać , 

Dalej własną, oddzielną  pójść 
drogą. 

Czemu nie chce Pani z nami 
zostać? 

Wszak dorośli, co chcą , robić 
mogą. 

Tak nam szkoda żegnać się z 
Panią, 

Jak z najlepszą oceną w zeszycie. 
Kto nas będzie tak dobrze 

pilnował? 
Kto nas będzie prowadził przez 

życie? 
 

   
Kto nas teraz do pracy zagoni? 

Kto przywita , gdy przyjdzie znów wrzesień? 
Kto uśmiechnie się do nas weselej? 
Kto nas lepiej na duchu podniesie? 

 
My już zawsze będziemy pamiętać. 
Każde dziecko to samo dziś czuje. 

Wdzięczną pamięć schowamy do serca 
I powiemy serdeczne: Dziękuję!       Kl. IIc 

 

Kochana Pani Dyrektor! Chce dziś wyrazić wdzięczność 

i podziękować za trud , jaki włożyła Pani w naszą 

edukację i wychowanie. Przez wiele lat kierowała pani 

naszą szkołą, w której mogłam się czuć bezpiecznie. 

Dziękuję za cierpliwość i wyrozumiałość. Życzę , aby 

wszystkie plany i marzenia się spełniły. Jestem dumna, 

że miałam tak wspaniałą opiekunkę. Zuzia D. kl. IIb 

 

Dziękuję pani za wspaniałe przyjęcie do 

społeczności szkolnej, za ogromne wsparcie, 

serce i pomoc. Dzięki Pani w szkole czuję się 

tak jak w domu. Martynka  P.  kl. IIb 

 

Łezka się w oku zakręciła, kiedy dowiedzieliśmy się, że chce 

pani pożegnać się z nami. Nie mogliśmy w to uwierzyć, że tak 

wspaniały człowiek przestanie być naszym przewodnikiem. 

Była pani i zawsze będzie dla wszystkich osobą, która całe 

serce oddała naszej szkole. To wielkie szczęście, że mieliśmy 

obok siebie takiego przyjaciela. Dziś żegnając panią, mamy 

nadzieję, że nie rozstajemy się na zawsze, bo z wielką 

radością powitamy każdą Pani wizytę w naszej szkole. 

Chcemy , aby pamiętała Pani, że wszyscy tutaj czekamy              

z otwartym sercem  i śmiechem. Zuzia P. kl. II b 
 

Pani Dyrektor kochana, wspaniała całą 

szkołę w garści trzymała. Zawsze 

uśmiechnięta, miła, nerwy chyba gdzieś 

zgubiła. Czy jest deszcz, czy słońce świeci, ona 

kocha wszystkie dzieci. Pożegnania nadszedł 

czas, więc smutną minkę ma każdy                     

z nas…Marysia S., kl. V a 
 

Dziękuję za poprawianie moich błędów, za doskonalenie mojej 

wiedzy, sprawiedliwe ocenianie, za wszystkie ciepłe słowa, za 

codzienny uśmiech, za każdą poświęconą chwilę, szczególnie, 

gdy było ciężko, za prowadzone lekcje, za zachęcanie do pracy, 

za wytrzymanie z nami bez zawału serca… kl. V b 
 

Wydaje się  to takie proste: przyszedł 

ktoś, podaj rękę. Ale co powiedzieć przy 

pożegnaniu? Dziękujemy za codzienne 

spotkania, wzruszenia, pouczenia. Niech 

z najpiękniejszych słów, przeżyć                    

i obrazów składają się w pamięci 

związane z nami wspomnienia! kl. IV a 
 

Jako najstarsi w tej szkole uczniowie, można 

powiedzieć królowie. Dumni jesteśmy z faktu tego, że   

najdłużej Panią Dyrektor mamy i znamy. Z przywileju 

królów korzystamy. Gdy nadchodzi pożegnania pora,  

nadajemy tytuł Super Dyrektora! Kl. VI. 
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W dzisiejszym dniu chcieliśmy wyrazić wdzięczność Pani Dyrektor, dzięki której wszyscy 

doznaliśmy wiele dobra i szczerej akceptacji. Dziękujemy Pani Dyrektor, nauczycielko, 

wychowawczyni, przewodniczko za uczucia, które  życzliwą siłą działania wiele w nas zmieniły. 

Ogarniamy wdzięcznym sercem Panią: 

- która poświęcała nam cenne minuty, godziny swego życia, 

- która spędzała chwile nad naszymi często nieudolnymi klasówkami, wypracowaniami, 

- która swój wolny czas przeznaczała na opiekę i czuwanie nad naszym bezpieczeństwem, 

- której po prostu nie zawsze umieliśmy okazać nasze przywiązanie. 

 

Mieliśmy w Pani mądrego przewodnika, który uczy „patrzeć sercem, bo najważniejsze jest 

niewidoczne dla oczu”. Ceniła Pani poczucie obowiązku, wzajemnego szacunku, szczerość                              

i otwartość w relacjach międzyludzkich. Zasiane w naszych duszach ziarno dobroci na pewno 

będzie kiełkowało. Pani obecność na stałe wpisała się w umysły każdego z nas. Dzisiaj wyrażamy 

naszą wdzięczność za urabianie piękna duszy, umysłu i uczuć. Życzymy ładu serca, spokoju ducha, 

harmonii życia i umiejętności dostrzegania piękna w każdym dniu danym od Boga. 

Wszystko ma swój czas. 

I jest wyznaczona godzina. 

Na wszystkie sprawy pod niebem, 

Czas płaczu, czas śmiechu… 

Czas zawodzenia i czas pląsów.   

Czas rzucania kamieni i czas ich zbierania. 

Czas szukania i czas tracenia. 

Czas milczenia i czas mówienia. 

Jest jeszcze czas spotkań i pożegnań… 

Uczyła Pani, że nie warto obiecywać, przysięgać,  

że nie warto ulegać i klękać, słuchać mówców, by 

spełniać ich rozkazy i żyć pusto, bez uczuć, bez 

marzeń… Nauczyła nas Pani, że wartość jest                      

w każdym człowieku, że myśli i serce mądrze 

tworzone   od wieków pozwolą nam: ujrzeć kolory tęczy, zauważyć uśmiech dziecka, zrozumieć łzę 

matki, odczuć troskę ojca, uwierzyć, że miłość jest wieczna. Pamiętajmy, że czas mija, płynie, leci, 

pędzi, ucieka…. Czas leczy,  zaciera wrażenia i wspomnienia, to jednak nie wypiera wszystkiego. 

Pani na zawsze zostanie w naszej pamięci.                             SU 
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W dniu 28 kwietnia 2017r. w naszej szkole odbyła się akademia  

upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja. Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru 

szkoły i odśpiewaniem hymnu państwowego. Klasa Va 

przygotowała prezentację multimedialną o najważniejszych 

wydarzeniach związanych z uchwaleniem ustawy zasadniczej w 

1791 r. Uczniowie klasy VI  wcielili się w role postaci z epopei 

narodowej Pan Tadeusz  i przedstawili widowisko słowno-

muzyczne pod tytułem:  Trzeci Maj w Soplicowie. Była to okazja do wysłuchania ważnych 

fragmentów epopei oraz uroczystych pieśni, np. Witaj, majowa jutrzenko lub słynnego Poloneza 

Trzeciego Maja. Aktorzy, ubrani w szlacheckie stroje, polonezem zakończyli przygotowany                      

pod kierunkiem pań B. Szulc i M. Kędzierskiej  spektakl przybliżający atmosferę , ideę i ducha 

czasów Sejmu Wielkiego. 

    Pani dyrektor Danuta Stępień podziękowała  nauczycielom i uczniom odpowiedzialnym                   

za przygotowanie programu oraz zachęciła zgromadzonych do oglądania uroczystości związanych                  

z obchodami  święta Trzeciego Maja w kościołach, na placach, w telewizji. Przypomniano                                 

o wywieszeniu flagi państwowej przed naszymi domami. To symbol pamięci i oddanie hołdu tym, 

którzy tworząc mądre prawo dawniej i dziś służą naszej Ojczyźnie.                        M.K. 
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10 maja                 

w  szkole  odbył się  III Gminny Konkurs Matematyczne Potyczki 2017,  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 każdej szkole  już  w kwietniu. Tak wyłoniono 28 uczniów, którzy przystąpili do etapu 

gminnego. Najzdolniejsi matematycy ze szkół podstawowych z naszej gminy rozwiązywali test 

matematyczny w dwóch przedziałach wiekowych: kl. II-III i kl. IV-VI. 

Konkurs miał na celu zachęcanie uczniów do pogłębiania wiedzy matematycznej oraz 

pokazania, że „KRÓLOWA NAUK” wcale nie jest taka straszna. Uczniowie nie tylko mogli 

sprawdzić swoje umiejętności i zdolności matematyczne, ale także mieli okazję do nawiązania nowych 

znajomości z rówieśnikami z innych szkół  podczas spotkania przy słodkim poczęstunku. 

Sponsorem  upominków był Wójt Gminy Wola Krzysztoporska, który wręczył nagrodzonym 

uczniom GŁOŚNIKI BLUETOOTH i do IPOD/MP3, a wyróżnionym kalkulatory, zaś fundatorem 

dyplomów  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie Pani 

Danuta Stępień. Na zakończenie spotkania pan Wójt pogratulował zwycięzcom, życzył  wszystkim 

uczestnikom  dalszych  sukcesów  i niegasnącego zapału do rozwiązywania matematycznych 

łamigłówek.  

PROTOKÓŁ 

III GMINNEGO KONKURSU „MATEMATYCZNE POTYCZKI” GOMULIN 2017 

 

Komisja konkursowa w składzie: 

w I grupie wiekowej                                                               w II grupie wiekowej 

1. M. Pawlik  - członek ,                                                         1. J. Giza  - członek,   

2. K. Szczepka – członek                                                        2. J. Banaszczyk – członek, 

3. M. Rękorajski – członek                                                     3. A. Szczegodzińska  – członek, 

 

po sprawdzeniu poprawności rozwiązania zadań konkursowych przez 28 uczniów  
ze Szkół Podstawowych w Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie, Parzniewicach, Woli 
Krzysztoporskiej, kierując się ilością zdobytych przez uczestników  punktów,  przyznało następujące 
miejsca i wyróżnienia w dwóch grupach wiekowych: 
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Organizatorzy serdecznie dziękują nauczycielom i uczniom za zainteresowanie i tak liczny 
udział  w konkursie. Gratulują zwycięstwa w matematycznych zmaganiach.    

                

97. rocznica urodzin św. Jana Pawła II to wyjątkowa okazja do szczególnego 
wspomnienia papieża-Polaka. „Idźcie                 
i głoście” - tak brzmi tegoroczne hasło 

roku liturgicznego i duszpasterskiego. To 
hasło było również tematem przewodnim 
spotkania, które odbyło się 19 V w naszej 

szkole. Tego dnia  klasa VI                                
pod kierunkiem P. Marka Miki  montażem 

słowno-muzycznym  oddała hołd 
wdzięczności Ojcu Świętemu.  Jan Paweł 

II był i nadal jest dla nas wielką 
osobowością   i wzorem                                          

do naśladowania. Szukajmy w Jego nauce  
i mądrości drogi do Boga… 

 

 „Jeśli chcesz 
znaleźć źródło, 
musisz iść do 

góry pod prąd…” 

Jan Paweł II 

                             SU 
 
 
 
 
 

 
 

I grupa wiekowa kl. II-II 
I miejsce – Krzysztof Tatarski   (13p.)  SP Wola Krzysztoporska 

I miejsce – Julia Gątkowska ( 13p.) SP Wola Krzysztoporska 
I miejsce – Kamil Dzikowski (13p.) SP Wola Krzysztoporska 
II miejsce –  Karol Kaczmarek (12p.)  SP Gomulin 
II miejsce -  Franciszek Sianos (12p.) SP Bujny 
III miejsce  - Janusz Golat  (10p.)  SP Wola Krzysztoporska 
III miejsce – Krystian Jonczyk (10p.) SP Bogdanów 

III miejsce – Piotr Szymczyk (10p.) SP Krzyżanów 

 

II grupa wiekowa  kl.  IV-VI 

I miejsce –  Bartłomiej Szymczyk  (21p.) SP 

Krzyżanów 
II miejsce -  Szymon Bauer  ( 18p.) SP Gomulin 
III miejsce – Patryk Nowak ( 14p.) SP Gomulin 

III miejsce - Natalia Dróżdż (14p. ) SP 

Krzyżanów 

 

 

Wyróżnienia otrzymali: Amelia Miśkiewicz, Łukasz Chmielewski, Kacper 

Miziołek (SP Bujny), Natalia Cieślak, (SP Krzyżanów), Oskar Grzybowski, 

Jakub Woźniak, Piotr Warszada, Antoni Warszada, (SP Parzniewice), Fabian 

Cieślak, Piotr Szewczyk, Szymon Resel, (SP Bogdanów), Aleksandra Krystek, 
Wiktoria Rybak, (SP Wola Krzysztoporska), Maja Wiórek, Sandra Bujacz, 
Alicja Lasota, (SP Gomulin). 
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Za nami kolejny konkurs 

recytatorski na szczeblu 

szkolnym. Z każdym  

rokiem powiększa się 

grono recytatorów. Coraz 

więcej artystów wygłasza 

strofy o Polsce. Jury ma 

trudne zadanie                      

z wyłonieniem 

zwycięzców… 

 

Jury w składzie: 

            Kategoria : 
oddziały przedszkolne                         
1. Agnieszka Blonka – 

przewodnicząca                   

2. Edyta Kluf – członek                                            

3. Renata Ścisłowska – 

członek                                
4. Katarzyna Renosik – 

członek                               

 

 

 

                                                                                                                                              

Kategoria :  klasy IV-VI 

Kategoria: klasy I-III 
1. Marzena Pawlik – przewodnicząca                            1. Danuta Stępień - przewodnicząca 

2. Agata Marcinkiewicz- członek                                   2. Małgorzata Kędzierska –  członek 

3. Bogumiła Szulc – członek                                   3. Aleksandra Czerwińska -  członek 

4. Bogusława Rajska- członek                                                   

po wysłuchaniu 18 dzieci z oddziałów przedszkolnych, 24 z klas I-III, 20 uczniów 

zgłoszonych z klas IV-VI do SZKOLNEGO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO 

POEZJI PATRIOTYCZNEJ , kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, 

interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać  

następujące miejsca i wyróżnienia: 

 

 

 

Kategoria : oddziały przedszkolne, 

I miejsce – Antoni Wagner 0a, Alicja Kołba 0b, Aleksandra Chudy 0c 

II miejsce – Maria Wojtczyk 0c Zuzanna Dryżek 0b, Anna Malicka 0c 

III miejsce – Michalina Gadzka 0b, Maria Lasota 0b, 

Wyróżnienia: Aleksandra Fredyk 0a, Nikola Kamińska 0a, Julia 

Zuzańska0a, Bartłomiej Pirek 0b, Mikołaj Łuczyński 0c, Kaja 

Pyrzakowska 0c, Maja Dryzek 0c,  Antoni Bzik 0c, Nikola Motyl 0c, 

Dawid Hofman 0c,  
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W/w uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę 

Rodziców przy SP w Gomulinie.  
Dziękujemy uczestnikom za  udział w konkursie, za piękne  przygotowanie się  do występów.  

Z zadowoleniem podkreślamy wysoką frekwencję, dobry poziom artystyczny i dojrzałość 
interpretacji prezentowanych utworów. 

 Do IV  GMINNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ 
IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO zakwalifikowano następujących uczniów: 
w kategorii kl. I-III:  Gabriela Gajda kl. IIc, Patrycja Piekarska kl. IIc, Zofia Murat kl. IIc, 

Krzysztof Kołba kl. IIIa; 

w kategorii kl. IV-VI: Adrian Stępień kl. Va, Maria Skupień kl. Va, Martyna Sobutkowska kl. Vb, 
Antoni Kowalski kl. IVa.                        M.K.                                          

Mama, tata… to pierwsze słowa 

wypowiadane w życiu, słowa niosące radość, miłość, 

troskę. Mama i tato towarzyszą nam                          

od pierwszych chwil i są zawsze obok. Bycie mamą  i tatą to  rola: nauczyciela, lekarza, 

kucharza, powiernika, pocieszyciela. To najtrudniejsze a zarazem najpiękniejsze role               

w życiu. Mama i tata słowa, które znaczą wiele. Każdą inną ludzką miłość trzeba 

zdobywać, trzeba na nią zasługiwać, pokonując stojące na drodze przeszkody, tylko 

miłość matki i ojca otrzymuje się bez zdobywania i bez zasług. 

Chcąc podziękować za trud, cierpliwość, miłość naszym wspaniałym mamom                      

i tatusiom w Dniu ich Święta, jak co roku zebraliśmy się na uroczystym Święcie Rodziny, 

by wierszem, piosenką i tańcem wyrazić nasza miłość i wdzięczność. Tegoroczny program 

artystyczny przygotowały wszystkie klasy. Słowa płynące z  ust dzieci  na pewno 

utwierdziły rodziców w przekonaniu, że są dla swych dzieci najpiękniejsi, najmądrzejsi, 

najważniejsi. Potrafią czynić cuda niczym wróżki  i magowie z bajek. Do życzeń dołączyła 

się Pani Dyrektor. Zapewniła, że dzieci  chciałyby podziękować za miłość, opiekę, życie, 

ale również pyszne jedzonko. Wszyscy uczestnicy szkolnego święta zostali poczęstowani 

słodyczami. Nie zabrakło własnoręcznie wykonanych upominków wręczonych                            

w towarzystwie uścisków i całusów. Pani Dyrektor życzyła WSZYSTKIM MAMOM, 

TATUSIOM , DZIECIOM samych radosnych chwil. Zaprosiła  na smakowicie pachnącą, 

ulubioną przez wszystkich pizzę, a następnie na zajęcia rekreacyjno-sportowe. SU

           

klasy I-III 

I miejsce – Gabriela Gajda kl. IIc 

II miejsce –Patrycja Piekarska kl. IIc, 

III miejsce – Zofia Murat kl. IIc, Krzysztof Kołba kl. IIIa 

Wyróżnienia: Wiktor Malicki kl. IIa, Jakub Matyjaszczyk kl. 

IIa, Zuzanna Pająk kl. IIb, Julia Łuczyńska kl. IIc, Martyna 

Kowalczyk kl. IIIa, Wiktoria Gajda kl. IIIa, Natalia Białas 

kl. IIIb 

 
klasy IV- VI 

I miejsca – Adrian Stępień kl. Va 

II miejsce – Maria Skupień kl. Va, Martyna Sobutkowska Vb 

III miejsca – Antoni Kowalski IVa, Julia Kabzińska Va, Michalina Adamczyk VI 

Wyróżnienia: Amelia Łuczyńska IVa, Małgorzata Kaleta IVb, Julia Wawszczyk 

IVb, Aleksandra Łuczyńska Va, Dominik Braun Va, Natalia Motyl Va, 
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Na zakończenie 

tegorocznego 

Święta Rodziny 

wręczono 

dyplomy                   

i upominki 

laureatom 

Szkolnego 

Konkursu 

Recytatorskiego 

im. ks. Mariana 

Wiewiórowskiego, który odbył się 31 V 2017 r. oraz zwycięzcom rozgrywek sportowych. 

 

       5 czerwca 

2017 r. w naszej 

szkole odbył się 

IV GMINNY 

KONKURS 

RECYTATORSKI POEZJI PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO, 

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

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

Na podkreślenie zasługuje wrażliwość uczestników na piękno poezji  oraz upowszechnianie kultury 

żywego słowa wśród uczniów  szkół naszej gminy. 

 

Jury w składzie: 

                      1.   Aleksandra Czerwińska - przewodnicząca, 

2.   Marek Rękorajski -  członek, 

 3.   Radosław Helman -  członek, 

  4.   Agnieszka Kopacka - członek, 

5.   Magdalena Krasoń – członek 
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po wysłuchaniu 19 uczniów spośród 20 zgłoszonych do IV GMINNEGO KONKURSU 
RECYTATORSKIEGO POEZJI PATRIOTYCZNEJ ze Szkół Podstawowych  w Bogdanowie, Bujnach, 
Woli Krzysztoporskiej, Gomulinie, Parzniewicach, kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, 
interpretacja, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, postanowiło przyznać następujące miejsca              
wyróżnienia: 

 

 

 

 

 

W/w uczniowie otrzymali  nagrody rzeczowe ( karty prezentowe EMPIK, książki 

- wydanie albumowe, zestawy dydaktyczne) ufundowane przez Wójta Gminy Wola 

Krzysztoporska Pana Romana Drozdka oraz Proboszcza Parafii Gomulin Ks. Tadeusza 

Koziorowskiego. Fundatorem dyplomów była Dyrektor Szkoły Pani Danuta Stępień.               

W imieniu Wójta  nagrody wręczył zastępca - Pan Mieczysław Warszada. 

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim nauczycielom i uczestnikom                             

za zainteresowanie, przygotowanie oraz udział w recytatorskich zmaganiach,                         

które służą budzeniu miłości do Ojczyzny, wrażliwości  na  bogactwo języka polskiego  i jego 

odcieni.                                                                                                                  D.S. M.K. 

Patron Szkoły ks. Marian Wiewiórowski 

Niech pamięć trwa… 
 W piątą rocznicę śmierci  uczciliśmy 

pamięć  Patrona Szkoły ks. Mariana 

Wiewiórowskiego. 11 czerwca 2017 r. podczas 

uroczystej Mszy św. koncelebrowanej przez ks. 

Piotra Pirka, naszego parafianina, oraz ks.  

Proboszcza Tadeusza Koziorowskiego, modliliśmy 

się  za duszę Zmarłego. W pięknej homilii                       

w niedzielę Trójcy Świętej  usłyszeliśmy m.in.                  

o tym, jaka powinna być postawa chrześcijanina, 

jak pojmować szacunek, lęk i pokój. Ks. Piotr 

wspominał lata przyjaźni z ks. Prałatem  

Marianem Wiewiórowskim i podkreślał Jego wielkie zatroskanie o sprawy Ojczyzny,                          

o  edukację młodego pokolenia za co, jako duszpasterz, czuł się  szczególnie odpowiedzialny. 

Ksiądz związał się szczególnie  ze społecznością szkolną, orkiestrą, strażą, biblioteką… Po 

eucharystii odczytane zostały listy - wspomnienia o śp. ks. Marianie nadesłane przez: ks. 

Biskupa Marka Marczaka Administratora Łódzkiej Diecezji(…) Dziękuję za kultywowanie 
pamięci o zmarłym kapłanie-proboszczu miejscowej parafii, którego szkoła w dowód uznania 
za zasługi dla lokalnej społeczności wybrała na swojego patrona. Wszystkim organizatorom    
i uczestnikom obchodów udzielam pasterskiego błogosławieństwa;  

Ks. Inf. Dra. Ireneusza Skubisia: (…) Ksiądz Marian Wiewiórowski należy w mojej 
pamięci do najwspanialszych księży , jakich w ciągu mojego długiego już życia spotkałem. 
Jego oddanie, ofiarność i poświęcenie duszpasterskie były wzorem dla kapłanów,                           
a zaangażowanie w wiele spraw wzorowe. Żył bardzo skromnie, wręcz ubogo(…)Ucieszyłem 
się więc, że Szkoła w Gomulinie przyjęła Jego imię. Tu należą się wielkie gratulacje (…); 

w kategorii kl. I-III 

I miejsce – Gabriela Gajda (SP Gomulin) 

II miejsce –Martyna Michalak (SP 

Parzniewice), Zofia Murat (SP Gomulin) 

III miejsce – Patrycja Piekarska (SP 
Gomulin), Julia Łuczyńska (SP Gomulin) 
 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce – Paulina Winkler (SP Parzniewice) 

II miejsce – Kacper Miziołek (SP Bujny), Antoni Kowalski (SP Gomulin) 

III miejsce –  Katarzyna Sawicka (SP Parzniewice), Martyna Sobutkowska (SP Gomulin) 
 

Wyróżnienia: Karolina Macioł (SP Bogdanów), Brygida Paulińska (SP Bogdanów), Julia 

Renasik (SP Bujny), Julia Dybała (SP Wola Krzysztoporska), Jakub Ziemba (SP Wola 
Krzysztoporska), Kornelia Krzaczyńska (SP Wola Krzysztoporska), Maja Jagusiak (SP 

Wola Krzysztoporska), Adrian Stępień (SP Gomulin), Maria Skupień (SP Gomulin) 
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P. Lidię Dudkiewicz Redaktora Naczelnego Tygodnika Niedziela: (…)Wspominając śp. 
ks.. Mariana Wiewiórowskiego , pragniemy raz jeszcze wyrazić wielkie uznanie dla jego 
apostolskiej i patriotycznej posługi, podziękować mu za utrudzone kapłańskie życie i wrazić 
nadzieję, że w dziele ewangelizacji przez media znajdzie licznych i gorliwych naśladowców. 
Szczęść Boże!; 

Ks. dra hab. Piotra Pawła Jurę:(…) Wiele dobra zawdzięczam  ks. Marianowi: jego 
przyjaźń, zainteresowanie, częste telefony i listy. Przyjaźń z moimi Rodzicami. Zajął się także 
publikacją mojej książki „Dzieje ruchu liturgicznego w Polsce”, do której sam napisał 
wstęp.(…} Można by wiele opowiedzieć o tym wspaniałym i wielkim Kapłanie. Wiele 
wspomnień będę nosił w moim sercu. Często pamiętam o   Nim we Mszy świętej i za każdym 
razem , kiedy jestem w Polsce , zapalam znicz przy pamiątkowej płycie na gomulińskim 
cmentarzu i odwiedzam jego grób w Grocholicach. Niech pamięć o im nie zaniknie! 

 

Swą obecność na uroczystości rocznicowej zaznaczyli: Wójt Gminy – P. R. 

Drozdek, Przewodnicząca RG Maria Głowacka, z-ca przewodniczącej G. Konecki, P. B. 

Gawryszczak i P. J. Karlińska – radni naszej gminy, Rodzina ks. Mariana 

Wiewiórowskiego, P. Z. Ziemba, poczty sztandarowe OSP Gomulin i Maków Duży, 

Gimnazjum i SP  w Gomulinie. Odśpiewaliśmy Hymn Szkoły,  przedstawiliśmy montaż 

religijno-patriotyczny, na który złożyły się m.in. utwory  nagrodzone  w szkolnym                         

i gminnym konkursie recytatorskim im. ks. M. Wiewiórowskiego.   Po raz piąty wręczone 

zostały nagrody dla szczególnie wyróżniających się uczniów. Członkowie Kapituły : ks.  

Tadeusz Koziorowski, dyrektor szkoły- P. Danuta Stępień, przewodnicząca RR – P. Bogumiła 

Trawińska, przedstawiciel RP – P. Aleksandra Czerwińska , przedstawiciel SU – Wiktoria Matyja,                     

po zapoznaniu się z wnioskami społeczności szkolnej dotyczącymi kandydatur do Nagrody im. ks. 

Mariana Wiewiórowskiego postanowili przyznać w/w nagrodę uczennicom : Julii Kabzińskiej, Marii 

Skupień z kl. Va, Michalinie Adamczyk, Wiktorii Gomuli, Julii Kalecie z kl. VI. Zasługują one                  

na szczególne wyróżnienie, ponieważ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, rozwijają swoje pasje, 

biorą udział w różnorodnych konkursach literackich, wokalnych, plastycznych  i sportowych, 

osiągając sukcesy, propagują wartości patriotyczne i chrześcijańskie. Z pełnym zaangażowaniem 

realizują wszystkie projekty szkolne i zadania wynikające z pracy na rzecz Samorządu 

Uczniowskiego. Potrafią przeciwstawiać się złu. Dziewczynki charakteryzują się postawą pełną 

skromności, godności, kultury    i szacunku dla innych. Uczennice uzyskują wysokie wyniki w nauce      

i zachowaniu. Nagrodę stanowi kwota pieniężna w wysokości  po 250 zł. Fundatorem nagród jest jak 

co roku Rodzina Ks. M. Wiewiórowskiego,  a dodatkowo w tym roku 5 radnych obwodu Szkoły 

Podstawowej w Gomulinie: Maria Głowacka, Małgorzata Gniewaszewska, Grzegorz Konecki, Beata 

Gawryszczak i Julia Karlińska. 
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Następnie Pani Dyrektor wręczyła Pani Beacie Gawryszczak statuetkę im. ks. M. 

Wiewiórowskiego: 

GDZIE BÓG NAS POSIAŁ, 

TAM MAMY KWITNĄĆ I OWOC PRZYNOSIĆ! 
- słowa te odnosimy dziś do Radnej Rady Gminy Wola Krzysztoporska Pani Beaty Gawryszczak, której w imieniu społeczności Szkoły 
Podstawowej w Gomulinie pragniemy podziękować za wieloletnią , bardzo dobrą współpracę na rzecz naszej szkoły  i środowiska 
parafialnego, życzyć dobrego zdrowia oraz dalszych sukcesów w zakresie „krzewienia wartości chrześcijańskich  i patriotycznych w naszej 
MAŁEJ OJCZYŹNIE” . 

Pani Beata Gawryszczak, dziękując za otrzymaną statuetkę podkreślała ofiarną służbę 

ks. Mariana Wiewiórowskiego dla gomulińskiej parafii i Kościoła w Polsce nie tylko w wymiarze 

duchowym, ale też materialnym, pozostawionym w świątyni : obrazy, rzeźby, malowidła, ornaty, 

świeczniki, lampy, ławy. Dziękowała szczególnie Pani Dyrektor za pamięć o Kapłanie.                                       

W świątyni zgromadzili się przedstawiciele władz gminy  z wójtem P. Romanem Drozdkiem na czele,  

przedstawiciele lokalnego środowiska, wielu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, 

absolwentów i uczniów. Wszyscy swoją obecnością chcieli podkreślić niezwykłość                                        

i niepowtarzalność tego dnia, w którym nie tylko wspominano Patrona Szkoły, ale  dziękowano 

odchodzącej na emeryturę  Pani Dyrektor Danucie Stępień. Z ust Pana Wójta, przedstawicieli Rady 

Gminy padło wiele ciepłych słów podkreślających zasługi Pani Dyrektor, wiele podziękowań                               

za zaangażowanie w wychowaniu i kształceniu licznych pokoleń zarówno dzieci, młodzieży, jak                     

i nauczycieli,  za troskę o dobre imię szkoły i działania dla jej pożytku,  za wzór owocnej, 

sumiennej i pełnej oddania pracy. Były życzenia wspaniałych dni w życiu osobistym, 

niezawodnego zdrowia   i czasu na realizację własnych pasji i marzeń.                       M.K. 

Przemówienie Pani Dyrektor Danuty Stępień: 
Czcigodni Księża, drodzy Parafianie, Goście dzisiejszej uroczystości! 

Przez 18 lat pracy na stanowisku dyrektora Szkoły Podstawowej w Gomulinie starałam się 

jak najlepiej współpracować z lokalnym środowiskiem, które darzę wielkim szacunkiem                               

i uznaniem. 
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W ciągu 15 lat mieliśmy  szczęście pięknej, inspirującej współpracy z Ks. Prałatem                                     

M. Wiewiórowskim – dzięki któremu poznałam wiele osobistości Kościoła   Katolickiego – m. in. 

Ks. Inf. Ireneusza Skubisia, Ks. Prałata Waldemara Kulbata, Ks. Bp Adama Lepę, także Ks. Prof. 

Zdzisława Małeckiego, Ks. Dra hab. Piotra Jurę, Ks. Kan. Piotra Pirka, posłów i senatorów, 

żołnierzy Armii Krajowej, wybitnych historyków, artystów;  także tu - w Gomulinie  doszło                        

do  niezapomnianych wizyt  w Kościele – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Wychodźstwie 

Ryszarda Kaczorowskiego, w szkole – Ks. Abp Marka Jędraszewskiego i Ks. Biskupa Marka 

Marczaka. 

Po śmierci Księdza Mariana Wiewiórowskiego dla większości parafian było sprawą 

oczywistą, że właśnie Ksiądz Prałat za wiele lat ciężkiej i bardzo różnorodnej pracy zasługuje na 

miano Patrona Szkoły Podstawowej, którą sobie upodobał, ukochał – ze wzajemnością. Owoce 

Jego działań – w pewnym stopniu obrazują odznaczenia i wyróżnienia, które eksponujemy                       

w szkole, a dziś – w kościele; przekazywane były przez Księdza specjalnymi listami - testamentami 

z sentencją ,,Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy kwitnąć i owoc przynosić!”  

Są to m. in. nagrody ,,Niedzieli” -  statuetka ,,Sursum Corda”, za życia  dwukrotnie medal ,,Mater 

Verbi” (2008, 2011 r.) i pośmiertnie –  w 2012 r.,  na wniosek środowiska szkolnego – medal ,,Serce 

Dziecku”(2007 r.) – symbol szczególnego uznania za miłość, pracę i poświęcenie dla dzieci… 

Apostolskie Błogosławieństwo Papieża Benedykta XVI udzielone Ks. Prałatowi; Statuetka 

,,Zasłużony dla Powiatu Piotrkowskiego” (2008 r.); Rogatywka ppor. Apoloniusza Zawilskiego                 

za wspieranie uroczystości rocznicowych bitwy o Góry Borowskie (2009); Medal Pro Memoria –                

za wybitne zasługi w utrwalaniu pamięci   o ludziach i ich czynach w walce o niepodległość Polski 

podczas  II wojny światowej  i po jej zakończeniu… 

Wraz z Księdzem odeszło wielkie dobro, które – jak dziś widzimy,  było silną zaporą przed 

złem - jednak staramy się krzewić wartości chrześcijańskie, kultywować tradycje patriotyczne - iść 

wg drogowskazów  wyznaczanych nam przez Patrona… 

W  czasach  wszechogarniającej manipulacji coraz trudniej rozpoznać, co jest prawdą, a co 

kłamstwem, co dobrem, a co złem  (artykuł ks. Skubisia ,,O siewcach kąkolu”) – każdy musi sam 

dokonać wyboru, kim chce być – siewcą zboża czy siewcą kąkolu;  mylą się dorośli, ale najbardziej 

narażone na niebezpieczeństwo manipulacji są  dzieci – dlatego od nas wszystkich będzie zależała 

przyszłość - dzieci i ich rodzin, szkoły,  kościoła, bo nikt sam,  bez wsparcia i wzajemnej współpracy  

na rzecz prawdy, dobra, piękna – tego ciężaru nie udźwignie. Należy więc traktować pracę, każdą 

pracę tak jak  ks. M. Wiewiórowski -  w kategorii służby – tu i teraz - ,,Gdzie Bóg nas posiał, tam 

mamy kwitnąć   i owoc przynosić!” 

Oby młode pokolenia, które wychowujemy w domu rodzinnym, szkole, parafii rozkwitały 

jak najpiękniej i przynosiły wspaniały, dorodny plon –  dla dobra małej i wielkiej Ojczyzny,  własnej 

rodziny i siebie samych. 

 W 5. rocznicę śmierci wielkiego Kapłana – Polaka – Patrioty Szkoła Podstawowa 

otrzymuje wiele listów, które są wspomnieniem Jego służby: 

-  Pani Lidii Dudkiewicz – redaktor naczelnej ,,Niedzieli”; 

- Ks. Inf. Ireneusza Skubisia; 

-  Ks. Prałata Waldemara Kulbata; 

- ks. dra hab. Piotra Jury; 

- Ks. BP Marka Marczaka – z podziękowaniem za kultywowanie pamięci    o byłym proboszczu 

miejscowej parafii, którego szkoła w dowód uznania   za zasługi dla lokalnej społeczności wybrała    
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na swojego patrona;   Wszystkim organizatorom i uczestnikom obchodów Ks. Bp udziela 

,,Pasterskiego błogosławieństwa.” 

O działalności Ks. Prałata można napisać niejedną książkę – i myślę, że tak się stanie… 

Kończąc, zacytuję fragment  z listu Ks. Waldemara Kulbata – 

,,Wszyscy Ks. Prałata dobrze pamiętamy, mamy przed oczyma jego postać, pamiętamy jego dobre 

serce. Ofiarujmy Mu naszą wdzięczność i serdeczną modlitwę.” 

Od siebie dodam – gorąco dziękuję Bogu za powołanie kapłańskie Ks. Mariana Wiewiórowskiego, 

Szczególne podziękowanie złożyłam w jerozolimskiej ciemnicy i wieczerniku podczas ubiegłorocznej 

pielgrzymki do Ziemi Świętej. 

            Danuta Stępień 

                                                                                                      Gomulin, 11 VI 2017 r. 

 

NASZE SUKCESY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 

Nauczyciele  zachęcali dzieci do nauki oraz twórczości literackiej   i artystycznej, co przyniosło                

w br. szkolnym  następujące osiągnięcia: 

 

 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 – V a (D. Stępień), 

wyróżnienie – Julia Gudajczyk – IV b (D. Stępień), ponadto, pod kierunkiem P. A. 

Czerwińskiej i P. P. Filipka przygotowany został spektakl profilaktyczny ph. ,,Pięknie 

żyć” na uroczystość podsumowania konkursu w GOK –u w dn. 16 XII; 

 udział 3 uczennic  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 (P. Filipek); 

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

N/z: Ks. Piotr Pirek, p. Dyrektor, uczniowie modlili się przy tablicy pamiątkowej poświęconej 

Patronowi Szkoły. W dniu rocznicy społeczność szkolna i władze lokalne, mieszkańcy złożyli kwiaty, 

zapali znicze na miejscowym cmentarzu. Delegacja  nauczycieli , uczniów i rodziców udała się               

na cmentarz w Grocholicach, gdzie znajduje się grób ks. Mariana Wiewiórowskiego. 
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I m. – zespół OP c – Zuzanna i Aleksandra Chudy;  III m. – zespół – Maria Wojtczyk, Kaja 

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

Dryżek (OPb); I m. w kat. solista – Kaja Pyrzakowska – OP c (E. Kluf, A. Blonka); 

Kl. IV –VI: I m. Maria Skupień – V a; II m. Patrycja Piekarska – 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           

(M. Pawlik); 

 szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów klas IV-VI – Dyktando’2017 – tytuł Mistrza 

Ortografii uzyskał ucz. kl. V b Jakub Bugajski, II m. – Patryk Głowacki, Julia Junicka, 

III m.  – Julia Kaleta, Mateusz Maślanka; 

 w VI Powiatowym Konkursie Poetyckim ,,Piszę sercem, sercem maluję…” wyróżnienia                

w kat. wiersz: Wiktoria Gomula – kl. VI, Julia Kabzińska – V a (A. Czerwińska), III m.                 

w kat. opowiadanie  o Piotrkowie – Julia Stańczak – IV a (M. Kędzierska); 

 udział uczniów w ogólnopolskim konkursie na opowiadanie o tematyce sportowej                               

i olimpijskiej: Julia Kaleta, Wiktoria Gomula, Julia Kabzińska (A. Czerwińska)- uzyskanie 

tytułu finalisty  przez ucz. Julię Kabzińską – V a i Julię Kaleta – kl. VI   (A. Czerwińska); 

 w Ogólnopolskim Turnieju wiedzy Pożarniczej ,,Młodzież zapobiega pożarom” –                           

w eliminacjach gminnych II m. zajął Michał Kacperski  (L. Dudek); 

 V Przegląd Piosenek Anny Jantar i Bogusława Meca; udział –  Marii Skupień- V a, Patrycji 

Piekarskiej i Zofii Murat – II c  (L. Cienkowska); 

 X Powiatowy Konkurs Piosenki Angielskiej- Moszczenica’2017: kat.  I-III – Małgorzata  

Siedlecka- wyróżnienie, Zofia Murat - nagroda, kat. IV –VI – udział – Adrian Stępień, Maria 

Skupień, (przygot.  M. Kowalska i P. Filipek); 

 Szkolne projekty czytelnicze – spektakle kl. IV a, IV b (M. Kędzierska, K. Stawicka, A. 

Czerwińska); 

 Dzień Bezpieczeństwa – akcja ,,Jabłuszko-cytrynka” oraz pogadanki policjantów dla grup 

wiekowych na temat bezpieczeństwa  w cyberprzestrzeni (L. Cienkowska, A. Siekańska, B. 

Kędziora); 

 Szkolny konkurs ph. ,,Z przyrodą w przyjaźni – Z biegiem Wisły”- wyróżnienie prac na 

etapie szkolnym i przesłanie do etapu powiatowego: 

Kl. I-III: Julia Łuczyńska –II c(L. Cienkowska), Aniela Westrych, Patrycja Chojwa, 

Marcelina Mazerant- III a (M. Pawlik); 

Kl. IV –VI: 

Maria Skupień, Aleksandra Łuczyńska, Marta Malicka – V a, Nadia Kotecka, Justyna 

Chojwa – V b(D. Stępień); uzyskanie nagrody na etapie powiatowym przez Julię Łuczyńską 

– II c; 

 III  gminny  konkurs ,,Matematyczne potyczki” pod patronatem wójta gminy P. Romana 

Drozdka – w sumie udział 28 uczniów;  w grupie wiekowej II –III- II m. uzyskał Karol 

Kaczmarek(M. Pawlik); w grupie IV-VI: II m. – Szymon Bauer, III – Patryk Nowak                

(J. Giza); 

 IV konkurs recytatorski poezji patriotycznej im.  Ks.   M. Wiewiórowskiego: 

etap szkolny – 18 dzieci OP, 24 – kl. I-III i 20 kl. IV –VI; łącznie 62 uczestników; 

wyniki: wyróżnienia i nagrody dla wszystkich dzieci oddziałów przedszkolnych, w kl. I-III:                        

4 nagrody, 7 wyróżnień, w kl. IV-VI – 6 nagród, 6 wyróżnień; 

na etapie gminnym pod patronatem wójta gminy i ks. proboszcza w dn. 5 VI szkołę reprezentowali: 

w kat. klas I-III: Gabriela Gajda , Patrycja Piekarska, Zofia Murat – II c (L. Cienkowska), 

Krzysztof Kołba – III a(M. Pawlik); w kat. klas IV –VI: Adrian Stępień – V a, Maria Skupień – V 

a(A. Czerwińska), Martyna Sobutkowska – V b(D. Stępień), Antoni Kowalski – IVa                                    

(M. Kędzierska); 

w kategorii klas I-III 

I m. uzyskała Gabriela Gajda, II m. – Zofia Murat, III m. – Patrycja Piekarska i Julia Łuczyńska; 

w kat. klas IV –VI: II m. – Antoni Kowalski, III m. – Martyna Sobutkowska; 
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 w konkursie bibliotecznym – Powiatowym Konkursie Plastycznym ,,Po ścieżkach natury 

wędruję i kolorowe obrazki maluję” dla dzieci chorych  i niepełnosprawnych nagrody 

otrzymali: H. Gajda, A. Kosacka, K. Węgrzyński, M. Plich, M. Urbański, K. Mądry. 

 

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; 

I m. w klasyfikacji zespołowej; 

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

Aleksandra  Jarosińska; 

 szachy – rozgrywki powiatowe – IV m.; 

 VIII m. we współzawodnictwie  Najlepszych Szkół Podstawowych Z LZS  woj. Łódzkiego 

w 2016 r.; 

II półrocze: 

 III m. w Mistrzostwach Powiatu Piotrkowskiego w minipiłce koszykowej dziewcząt; 

 III m. w powiecie w minipiłce koszykowej chłopców; 

 III m. chł. w turnieju ,,Mała piłkarska kadra czeka”; 

 III m. chł. w Wojewódzkich Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych;  

 

Do zawodów uczniów przygotowywali: A. Pawlak, L. Dudek, P. Szulc; 

 

 

Stypendia  za  wyniki  w nauce przyznano 

następującym uczniom klas IV-VI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Średnie ocen w klasach IV-VI: 

IV a-4,28; 

IV b-4,1; 

Va-4,42; 

V b-4,22; 

VI-4,34 

 
KL. IVa 

Antoni Kowalski – 5,09 wz. zach.; 

Amelia Łuczyńska – 4,82 wz. zach.; 

Kinga Plich – 4,82 wz. zach.; 

 

KL. IVb 

Klaudia Zapała – 4,82 wz. zach.; 

 

KL. Va 

Maria Skupień - 5,09 wz. zach.; 

Julia Kabzińska – 5,0 wz. zach.; 

Natalia Kabzińska – 5,0 wz. zach.; 

Aleksandra Łuczyńska – 5,0 wz. zach.; 

Olga Głowacka – 4,82 wz. zach.; 

Natalia Motyl – 4,82 wz. zach.; 

Marta Malicka – 4,82 wz. zach.; 

 

KL. Vb 

Nadia Kotecka – 5,09 wz. zach.; 

Jakub Bugajski– 5,09 wz. zach.; 

Klaudia Sipińska – 5,09 wz. zach.; 

Patrycja Ceglarek – 5,0 wz. zach.; 

 

KL. VI 

Michalina Adamczyk – 5,36 wz. zach.; 

Julia Junicka – 5,09 wz. zach.; 

Wiktoria Gomula -5,09 wz. zach.; 

Szymon Bauer – 4,91 bdb. zach.; 

Piotr Marusiński – 4,82 bdb. zach.; 
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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 
 

 

Życzymy wszystkim zdrowych, bezpiecznych, słonecznych, relaksujących 
wakacji! Przed Wami odpoczynek, a po nim znów zapraszamy do szkoły. 
Czekają nowe wyzwania i ciekawe projekty. Życzmy wszystkim, oby dalej 
nam się chciało chcieć. Nabierzmy świeżej siły  i energii,  i we wrześniu 

spotkajmy się ponownie. Do zobaczenia po wakacjach! Reakcja 
 


