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KOCHANI CZYTELNICY! Wspólna podróż po wiedzę w czasie: wrzesień-czerwiec
2017/2018, dobiega końca. Przed Wami wyczekiwana stacja - WAKACJE! Nareszcie można wysiąść
z przedziału Ib, IVa, VII itp., by delektować się widokiem wschodzącego słońca, zapachem wiatru,
kolorem Bałtyku czy beztroską wędrówką w nieznane… Oddajemy w Wasze ręce ostatni w tym roku
szkolnym numer ,,Bratka”. Dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Mamy nadzieję, że gdy znów się
spotkamy, będziecie radośni, opaleni i wypoczęci. Gratulujemy wszystkim promocji do kolejnej klasy,
zaś trzecioklasistom z
gimnazjum – ukończenia szkoły!
Życzymy, by znaleźli swe miejsce
w wymarzonych liceach, technikach, szkołach zawodowych, by zmieniali świat, czyniąc go piękniejszym!

ZESPÓŁ REDAKCYJNY

DZIŚ W NUMERZE !
K

KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI:
- - KWIECIEŃ MIESIĄCEM ZBRODNI KATYŃSKIEJ
- WIWAT 3 MAJA!
- WYSTAWA IPN
- IV GMINNY KONKURS ‘’MATEMATYCZNE POTYCZKI 2018’’
- DNI EUROPY
- SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
- TYDZIEŃ BEZPIECZEŃSTWA
- V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI IM. KS. MARIANA
WIEWIÓROWSKIEGO
- SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI WIĘZIENNICTWA
- RODZINA… NAJCENNIEJSZY SKARB
- NA PIASTOWSKIM SZLAKU
- NIECH PAMIĘĆ TRWA…
- HISTORIA W TERENIE…
NAS
- NASZE SUKCESY
- POŻEGNANIE ABSOLWENTÓW
SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
NASZA TWÓRCZOŚĆ
R
RADY NIE OD PARADY
FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK
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Kwiecień Miesiącem Pamięci
o Zbrodni Katyńskiej
23 kwietnia odbyła się akademia ku czci Ofiar Zbrodni
Katyńskiej. Uczniowie w programie artystycznym
przygotowanym pod kierunkiem p. Ewy Maciołek i p. Pawła
Filipka, przypomnieli tragiczne wydarzenia z 1940 r., kiedy
to władze ZSRR dokonały mordu na polskich jeńcach
z obozów i więzień NKWD. Fragmenty listów,
zapisków polskich
oficerów, wiersze
oraz piosenki,
skłoniły młodzież
do refleksji nad
dziejami Polski
i Polaków.
Wydarzenia sprzed 78 lat stanowią bardzo ważną część
naszej tożsamości narodowej i mają szczególny wydźwięk w
Roku Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości. Dziś
spoczywa na nas obowiązek zachowania pamięci o tych,
którzy oddali swe życie dla naszej Ojczyzny, abyśmy mogli
cieszyć się wolnością. E.M.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY O
KONSTYTUCJI 3 MAJA
W dniu 25 IV 2018 r. odbył się
Konkurs wiedzy o Konstytucji 3
Maja. Udział w nim wzięło 20
uczestników, którzy w części
pisemnej przystąpili do pisania
testu wiedzy o Ustawie Rządowej
z XVIII w. i o okolicznościach jej
uchwalenia. Następnie w części
ustnej uczniowie odpowiadali
na wylosowane pytania dotyczące
przyczyn, skutków oraz postaci
Zwycięzcy konkursu zostali nagrodzeni dyplomami i książkami, które
historycznych związanych z tym
Pani Dyrektor Iwona Zapała wręczyła uczniom podczas AKADEMII
ważnym dla Polski wydarzeniem.
Z OKAZJI ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.
Komisja konkursowa w składzie:
Pani. M. Kędzierska, Pani D.
Litych po sprawdzeniu prac i wysłuchaniu
odpowiedzi uczniów przydzieliła
w kategorii klas IV-VI:
I miejsce - Kinga Plich kl. V a,
II miejsce – Patrycja Fajkowska kl. IV b,
III miejsce – Karol Kaczmarek kl. IV a;
w kategorii klas VII-III gimnazjum:
I miejsce – Angelika Malicka kl. IIaG, Szymon Kauc kl. IIIbG,
II miejsce
– Patryk
Jarosiński kl. IIIbG,
następujące
miejsca
III miejsce – Wiktoria Bugajska kl. IIIaG,
III miejsce - Wiktoria Gomula kl. VII.
M.K.
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Pod takim hasłem w dniu 27 kwietnia 2018 r.
świętowaliśmy 227. Rocznicę Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Uroczysta akademia
przybliżyła fakty z historii Polski, często
zapomniane i nie do końca rozumiane przez
dzieci i młodzież. Wszyscy powinniśmy pamiętać, że:,, Naród, który nie zna swojej przeszłości, nie może
budować przyszłości”. Ważne jest kultywowanie takich rocznic, bo to one m.in. kształtują postawy
patriotyczne uczniów oraz przygotowują do życia w demokratycznym państwie.
W swoim wystąpieniu dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz klas I-III Zuzia i Angelika z kl.
II a gimnazjum, koleżanki i koledzy z klasy V a przybliżyli znaczenie Konstytucji 3 Maja w historii naszej
Ojczyzny. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego rozpoczęła się część
artystyczna, podczas której ukazano lekcję historii z niezwykłym gościem - Panią Konstytucją. Uczniowie
- aktorzy zadawali pytania dotyczące faktów historycznych i znaczenia dla ówczesnych Polaków
uchwalonej w XVIII wieku Ustawy Rządowej. Na zakończenie dla Pani Konstytucji widzowie odśpiewali
chóralnie patriotyczne piosenki, za co gość odwdzięczył się malowankami i krzyżówkami, by uczestnicy
spotkania mogli w salach lekcyjnych utrwalić wiadomości zdobyte podczas przedstawienia.
Dla uczniów klas IV-III gimnazjum zaprezentowany został w formie Sejmiku Uczniowskiego
montaż słowno-muzyczny, który przypomniał tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791r. i wyjaśnił,
dlaczego jest to nadal tak ważny dzień dla Polski. Majowa Konstytucja była ratunkiem dla
Rzeczypospolitej, mogła wzmocnić kraj i stworzyć prawne podstawy do przekształcenia go w państwo
silne i nowoczesne. Prezentowane piosenki wykonane przez Asię i Angelikę z klasy II a oraz chórek
szkolny składający się z uczennic klasy II b gimnazjum oddawały klimat tamtych wydarzeń, a przede
wszystkim ogromne pragnienie wolności. Przewodniczący Sejmiku - Marcel z kl. II a gimn. przekonywał
zgromadzonych w hali sportowej, że wszyscy muszą zrozumieć, jak ważnym wydarzeniem było
uchwalenie Konstytucji, czym dla nas wszystkich są słowa: Ojczyzna, Naród, Wolność. Przeniósł widzów
przed Zamek Królewski 3 maja 1791 r., gdzie
uczniowie klasy VII i II a gimn. wcielili się w role
postaci historycznych z XVIII wieku: króla Stanisława
Poniatowskiego, marszałka sejmu Stanisława
Małachowskiego oraz szlachtę i mieszczan. W
przedstawionej scenie zaprezentowali wydarzenia
związane z ustanowieniem pierwszej w Europie
Konstytucji. Kolejne scenki historyczne obrazowały
rozmowy władców Rosji i Prus - Katarzyny oraz
Fryderyka II dotyczące
rozbiorów Polski.
Wymownym akcentem był taniec uczennic z kl. VI b
ukazujący upadek Rzeczypospolitej.
Uczniowie biorący udział w przedstawieniu
nawiązywali do poszanowania symboli narodowych, pamięci o twórcach Majowej Konstytucji
i patriotycznych tradycji, bo to m. in. dzięki nim możemy dziś świętować 100-lecie Odzyskania
Niepodległości. Podczas przedstawienia widzowie mogli oglądać prezentację multimedialną, która była
klamrą łączącą poszczególne elementy akademii.
M.K., P.F.
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8 maja, w 73. rocznicę zakończenia II
wojny światowej, w naszej szkole miało miejsce
otwarcie wystawy „Germanizacja dzieci polskich
w okresie II wojny światowej” przygotowanej
przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział
w Łodzi. Otwarcia dokonała wizytator Delegatury
Kuratorium Oświaty w
Piotrkowie Tryb.,
P. Małgorzata Birutowicz.
Naczelnik Oddziału IPN w Łodzi
i jednocześnie współautor wystawy P. Artur
Ossowski wygłosił wykład, którym wprowadził
młodzież w jej tematykę. Germanizacja dzieci polskich w czasie II wojny światowej była elementem
świadomej i celowej polityki okupanta niemieckiego. Dla brutalnego systemu hitlerowskiego to obywatele
drugiej kategorii, których dowolnie miała formować demagogia nazistowska, aby w potrzebie zdolni byli
oddać życie za Führera. Wystawa, poświęcona germanizacji dzieci polskich w okresie drugiej wojny
światowej, którą można było
oglądać do 15 maja, jest
zarazem
hołdem
wobec
wszystkich nieletnich ofiar
tego konfliktu. Wydarzenie to
ma szczególny wydźwięk w
roku, w którym obchodzimy
100 – lecie Niepodległości,
skłania do refleksji nad losami
Polski i Polaków. Ten trudny
temat zaprezentowany został
za pomocą archiwalnych
fotografii i dokumentów.
Wyeksponowano
w
nich
niemiecką okupację w Łodzi,
akcje
wysiedleńcze
na
Zamojszczyźnie
oraz
indywidualne losy dzieci
polskich, które padły ofiarą
wynarodowienia.
Szczególnie
boleśnie
odczuły
to
dzieci
z terenów centralnej Polski oraz
Pomorza. Ich los podzieliły także
dzieci z Łodzi. Pani Julia
Karlińska, radna Gminy Wola
Krzysztoporska, która również
uczestniczyła w otwarciu wystawy,
życzyła uczniom, aby docenili
czasy, w jakich żyjemy i aby
wydarzenia sprzed blisko 80 lat
nigdy się nie powtórzyły. E.M.
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nad
którym patronat objął Wójt
Gminy Wola Krzysztoporska
Pan Roman Drozdek.
Inicjatorami przedsięwzięcia
byli: Pani Dyrektor Iwona
Zapała, Lena Cienkowska-nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i Jan Giza - nauczyciel matematyki. Opiekę
merytoryczną sprawował przedstawiciel WODN w Piotrkowie Tryb. Pan Konrad Czyżyński.
Konkurs poprzedziły eliminacje szkolne, które odbyły się w każdej szkole już w kwietniu. Tak wyłoniono 44
uczniów, którzy przystąpili do etapu gminnego. Najzdolniejsi matematycy ze szkół podstawowych z naszej
gminy rozwiązywali test matematyczny w trzech kategoriach
wiekowych: kl. II-III , kl. IV-VI i Kl. VII.

I grupa wiekowa kl. II-III
I miejsce – Patrycja Piekarska (20p.) SP Gomulin
I miejsce – Dawid Głowacki (20p.) SP Gomulin
II miejsce – Szymon Urbański (19p.) SP Gomulin
II miejsce – Dawid Roksela (19p.) SP Bogdanów
II miejsce – Szymon Wesołowski (19p.) SP Gomulin
II miejsce – Paweł Sima (19p.) SP Krzyżanów
II miejsce – Mikołaj Domagała (19p.) SP Gomulin
III miejsce – Kacper Żuchowski (18p.) SP Gomulin

II grupa wiekowa kl. IV-VI
I miejsce – Bartłomiej Szymczyk (19p.) SP Krzyżanów
II miejsce - Zuzanna Zapała (17p.) SP Bogdanów
III miejsce – Wiktor Kaczmarek (13p.) SP Gomulin
III miejsce – Marek Kincbok (13p.) SP Gomulin
III miejsce – Maksymilian Zawiślak (13p.) SP Wola Krzysztoporska

III grupa wiekowa kl. VII
I miejsce – Szymon Bauer (19p.) SP Gomulin
II miejsce - Patryk Nowak (16p.) SP Gomulin
III miejsce – Piotr Warszada (14p.) SP Parzniewice

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, który ufundowała
Rada Rodziców.
Sponsorem nagród był Wójt Gminy Wola
Krzysztoporska Pan Roman Drozdek, który
wręczył zwycięzcom bony upominkowe do
sklepu elektronicznego oraz pamiątkowe kubki
dla wszystkich uczestników konkursu.
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15 maja , z inicjatywy
Szkolnego Klubu Obywatelskiego, którego
opiekunkami są P. Ewa Maciołek i P. Małgorzata
Kowalska, odbyło się spotkanie w ramach akcji
edukacyjnej Europejski Uniwersytet Latający
organizowanej przez Przedstawicielstwo Komisji
Europejskiej w Polsce, Team Europe i Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Jej celem było zainteresowanie młodzieży tematyką unijną oraz zwiększanie
wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie była jedną z 20 szkół z całej
Polski, która dołączyła do tegorocznej V edycji projektu.
Spotkanie rozpoczęły Panie Małgorzata Kociniak oraz Anna Jędrzejewska z Punktu Informacji
Europejskiej , które przekazały informację, czym jest i gdzie się znajduje Euro-Direct, a wcześniej
poprowadziły zajęcia z uczniami klasy III b na temat Unii Europejskiej. Następnie uczniowie
zaprezentowali film oraz prezentację na temat tego, co powstało lub uległo przemianie w naszej
Małej Ojczyźnie dzięki środkom z Unii Europejskiej. Pani Anna Wiktorowicz, pracownik Urzędu
Gminy, opowiedziała o obecnych inwestycjach z wykorzystaniem środków unijnych oraz planach
na przyszłość w Gminie Wola Krzysztoporska W wykładzie, ekspert Team Europe przy
Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Warszawie prof. nadzw. dr hab. Marcin Szewczyk,
przybliżył i wyjaśnił uczniom zagadnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych. Poruszył również
temat funduszy strukturalnych, swobody przepływu osób czy miejsca Polski w strukturach UE.
Przedstawił dorobek UE oraz wskazał najważniejsze wyzwania, którym musi ona sprostać.
Część warsztatową poprowadził Mateusz Konieczny - trener i animator z Pracowni Inspiracji
Kulturalnych, laureat konkursu dla animatorów społecznych. Podczas pracy w grupach uczniowie
zastanawiali się, które prawa są dla nich najważniejsze. Zajęcia w ramach Europejskiego
Uniwersytetu Latającego były praktyczną lekcją, podczas której uczniowie uświadomili sobie, że
Unia Europejska zajmuje się bezpośrednio wieloma obszarami życia codziennego, a młodzi ludzie
mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne.
M.K., E. M.
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Wiosna sprzyja poezji…
W naszej szkole po raz szósty od zerowiaka
do starszaka deklamowano utwory polskich
poetów…
Po wysłuchaniu 7 dzieci z oddziałów
przedszkolnych, 20 uczniów z kl. I-III,
20 uczniów z kl. IV-VII komisja
konkursowa postanowiła przyznać
następujące miejsca i wyróżnienia:
W kategorii oddziały
przedszkolne:
I miejsce – Aleksandra Chudy Oa

II miejsce – Zuzanna Chudy Oa,
III miejsce – Estera Warzyńska
Ob.
Wyróżnienia: Iga Antczak Ob,
Aniela Dryżek Oc, Celina Pirek
Oc, Maria Wojtczyk Oa.
W kategorii kl. I-III:

I miejsce – Gabriela Gajda IIIc,
II miejsce – Zofia Murat IIIc,
III miejsce – Zuzanna Dryżek Ia,
Szymon Knapik II.
Wyróżnienia: Weronika
Dobrzyńska IIIb, Wiktor Malicki
IIIa, Bartłomiej Pirek Ia,
Zuzanna Wasik Ib.
W kategorii kl. IV-VII:
I miejsce – Marcelina Mazerant
IVa,
II miejsce – Patrycja Fajkowska
IVb, Maria Skupień VIa,
III miejsce – Adrian Stępień VIa.

Do V Gminnego Konkursu Recytatorskiego Poezji Patriotycznej im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego zakwalifikowano następujących uczniów: w kategorii kl. I-III: Gabriela
Gajda, Zofia Murat kl. IIIc, Zuzanna Dryżek kl. Ia, Szymon Knapik kl. II;
w kategorii kl. IV-VII: Marcelina Mazerant kl. IVa, Patrycja Fajkowska kl. IVb, Maria
Skupień i Adrian Stępień kl. VIa.

M.K.
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TYDZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA
W dniach 14 - 18 maja 2018 r. w naszej szkole,
w ramach działań pod hasłem - TYDZIEŃ
BEZPIECZEŃSTWA, odbył się po raz pierwszy

Szkolny Turniej Wiedzy Ekologicznej pod
hasłem ,,Ekologia na wesoło” przeprowadzony

przez Panie: Ewelinę Kacperską i Ilonę Wieczorek.
Konkurujące ze sobą drużyny z klas VI-VII SP oraz
II-III gimnazjum wykazały się bardzo dużą
znajomością tematyki z zakresu ochrony środowiska. Główne cele zmagań konkursowych to:

propagowanie wiedzy przyrodniczej, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska
naturalnego, dostrzeganie zależności między człowiekiem a otaczającą go naturą, rozwijanie
zainteresowań przyrodniczych oraz wskazanie skutecznych sposobów ochrony przyrody. Uczniowie
musieli wykazać się znajomością znaków ekologicznych, segregacji odpadów, umiejętnością
rozpoznawania gatunków drzew nasiennych oraz obliczania wieku drzew ściętych. Nad
zmaganiami drużyn czuwała komisja
konkursowa, która sprawdzała
poprawność wykonania kolejnych zadań
i dokonywała odpowiedniej punktacji.
Po wspaniałej i emocjonującej rywalizacji
wyłoniono zwycięskie zespoły: I miejsce
zajęła klasa II a gimnazjum, II miejsce
uzyskała klasa III a gimnazjum,
III miejsce przypadło klasie VII.
16 maja czwartoklasiści zdali egzamin
praktyczny na kartę rowerową. Natomiast
we czwartek, 17 maja, wszyscy uczniowie
wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami KRUS-u z Piotrkowa Tryb. na temat przestrzegania zasad
bezpieczeństwa w gospodarstwach rolnych. 30-osobowa grupa
składająca się z uczniów klas starszych sprawdziła swoją wiedzę,
odpowiadając na pytania testowe. Pierwsze miejsce uzyskała
Paulina Cieślak z kl. II b g., II pozycję zajęła Patrycja Marczak z kl.
II a g., a na III miejscu znalazł się Tomasz Harlejczyk z kl. III b g.
Kolejny dzień, 18 maja, przeznaczono na pogadanki
o bezpieczeństwie, które wygłosili: przedstawiciel Państwowej
Straży Pożarnej z Piotrkowa Tryb. oraz funkcjonariusz Policji. Z
kolei Panie Agata Pawlak i Aleksandra Czerwińska przeprowadziły
SZKOLNY KONKURS UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY
PRZEDMEDYCZNEJ. Najlepszą okazała się drużyna klasy IV b,
kolejne miejsce uzyskali uczniowie z klas: VI b –II m. i V b - III m.
Młodsi przedstawiciele szkolnej społeczności obejrzeli film
dotyczący bezpiecznego
zachowania w różnych
sytuacjach.
Podsumowaniem
tygodniowej akcji była
wystawa plakatów -

Jestem bezpieczny, dbam
o bezpieczeństwo.
E.K., I.W., L.D.
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22 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się
V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI
POEZJI PATRIOTYCZNEJ
IM. KS. MARIANA
WIEWIÓROWSKIEGO. Zmagania młodych
wykonawców z poezją dostarczyły słuchającym
wielu wrażeń i
emocji oraz skłaniały do refleksje nad tym, czym dla nas jest Ojczyzna.
Komisja konkursu w składzie: Iwona Zapała - przewodnicząca,
Małgorzata Kędzierska - członek, Agnieszka Kopacka - członek, Marek
Rękorajski - członek, Magdalena Ryżewska – członek, Magdalena
Krasoń – członek, Radosław Helman – członek, po wysłuchaniu
recytacji uczniów, spośród 30 zgłoszonych do V edycji Konkursu, ze
Szkół Podstawowych w Bogdanowie, Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie,
Woli Krzysztoporskiej, Parzniewicach, kierując się takimi kryteriami jak:
dobór repertuaru, interpretacja utworu, kultura słowa i ogólny wyraz
artystyczny, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:
w kategorii kl. I-III
I miejsce – Gabriela Gajda (SP Gomulin)
II miejsce – Martyna Michalak (SP Parzniewice)
III miejsce – Zuzanna Dymus (SP Bujny)
III miejsce – Zofia Murat (SP Gomulin)
Wyróżnienia: Julia Łęgowiak (SP Parzniewice), Aleksandra Pawłuś (SP
Krzyżanów), Zuzanna Mielczarek (SP Wola Krzysztoporska), Zuzanna
Dryżek (SP Gomulin);
w kategorii kl. IV-VI
I miejsce – Marcelina Mazerant (SP Gomulin)
II miejsce – Marcelina Olejnik (SP Wola Krzysztoporska)
III miejsce – Kacper Blaźniak (SP Wola Krzysztoporska), Patrycja Fajkowska
(SP Gomulin)
Wyróżnienia: Paulina Winkler (SP Parzniewice), Nikola Drozdek (SP
Krzyżanów), Milena Litewiak (SP Krzyżanów), Wiktoria Cieślik (SP Wola
Krzysztoporska), Maria Skupień (SP Gomulin).
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ( karty podarunkowe do EMPIKU) ufundowane
prze Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pana Romana Drozdka, książki podarowane
przez Proboszcza Parafii Gomulin Ks. Tadeusza Koziorowskiego oraz Radę Rodziców.
Jury z zadowoleniem podkreśliło wysoki poziom wystąpień, dojrzałość i oryginalność
interpretacji prezentowanych utworów. Na podsumowanie oraz wręczenie nagród
i wyróżnień przybył Wójt Gminy Wola Krzysztoporska Pan Roman Drozdek, który
życzył zwycięzcom tegorocznego Konkursu, by pielęgnowali polską mowę
i wzbogacali swą wiedzę o przeszłości, kształtowali patriotyczną postawę, dzięki której
będą mogli lepiej budować przyszłość w wolnej Ojczyźnie. Pani Dyrektor Iwona
Zapała pogratulowała laureatom, podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w V
edycji Konkursu, a nauczycielom za opiekę merytoryczną i przygotowanie uczniów do występu. Jako
organizatorzy konkursu dziękujemy za zainteresowanie, pochylenie się nad twórczością patriotyczną
znanych i mniej znanych polskich poetów, co służy budzeniu wrażliwości na bogactwo języka polskiego
i jego odcieni. Rozwijanie uzdolnień do przekazu tekstów poetyckich jest sposobnością do poznania historii,
tradycji, kultury i piękna naszej Ojczyzny. W wystąpieniach recytatorów widzieliśmy malowane słowem
krajobrazy Polski, zamknięte w języku poezji obrazy z pól bitewnych, pełne miłości i poświęcenia czyny
bohaterów, wielkie, wzniosłe dokonania minionych pokoleń tak pragnących wolności dla ukochanego
kraju. Jubileuszowy V Konkurs wpisuje się w szereg podejmowanych działań upamiętniających Wielki
Jubileusz wszystkich Polaków - 100 - LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ. Po latach
zaborów – niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń – nasz kraj odzyskał
9

suwerenność. Dzięki tym, którzy pielęgnowali polskość, którym udało się podnieść kraj
z ogromnych zniszczeń, stworzyć warunki rozwoju ekonomicznego, modernizacji gospodarczej
i cywilizacyjnej, którzy pozostali nieugięci, nasz Naród wyszedł zwycięsko z dziejowej próby.
Poznając poezję o patriotycznej treści oddajemy hołd tym, którym zawdzięczamy własne, wolne
państwo.
M.K.

30 maja 2018 roku funkcjonariusze
Aresztu
Śledczego
w
Piotrkowie
Trybunalskim przeprowadzili zajęcia dla
uczniów naszej szkoły. Głównym
tematem spotkania były zagadnienia dotyczące specyfiki pracy w Służbie Więziennej i innych służbach
mundurowych oraz zagrożenia, na jakie jest narażona młodzież ze szczególnym uwzględnieniem środków
odurzających, w tym „dopalaczy”. Uczniowie poznali kryteria doboru kadr, wymagania, jakie są stawiane
kandydatom do służby, a także na czym polega praca funkcjonariuszy Służby Więziennej. Rozmawiano
o aktualnych warunkach na rynku pracy, kierunkach kształcenia i perspektywach rozwoju. Przewodnik psa
specjalnego st. sierż. sztab. Norbert Malesza przybliżył uczniom tajniki swojej pracy, omówił, jak reaguje
organizm na różnego rodzaju substancje odurzające oraz zaprezentował olbrzymią skuteczność psa specjalnego
Nokera. Poruszano także tematy związane z konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i prawnymi
wynikającymi ze stosowania dopalaczy. Największe emocje wśród uczniów wzbudził pokaz wykrywania
i rozróżniania zapachów w wykonaniu specjalnie wyszkolonego czworonoga. Uczniowie zwrócili uwagę na
silną więź łączącą psa ze swoim przewodnikiem. Dowiedzieli się, iż każdy wyszkolony pies ma
wykwalifikowanego opiekuna-przewodnika, który współpracuje z nim w celu pomyślnego wykonania
powierzonego im zadania, a także zapewnia mu opiekę i dba o jego wyszkolenie. Na zakończenie spotkania
Pani Dyrektor Iwona Zapała podziękowała funkcjonariuszom za przekazanie cennych informacji, natomiast
Noker od całej społeczności szkolnej otrzymał upominek.
E.K.
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Pod takim hasłem 1 czerwca 2018 r. odbyło się
wielkie święto mam, tatusiów i dzieci. Od wielu lat
obchodzone jest ono w naszej szkole i co roku to
jedna z ważniejszych uroczystości, która gromadzi
liczne grono rodziców oglądających artystyczne
popisy swych pociech, zwłaszcza tych
najmłodszych. W tym roku uroczystość rozpoczęła
się o 8.15 w hali sportowej, gdzie pod kierunkiem
Agaty Plich ucz. klasy III b gimnazjum
przygotowano piękną dekorację złożoną z misternie
wyciętych, ażurowych drzew - symbolizujących więzi
rodzinne oraz sylwetek postaci rodziców i dzieci.
Część artystyczną poprowadzili: Angelika Malicka ucz. kl. II
a g., Agata Plich ucz. kl. III b g. oraz Kacper Wesołowski ucz. kl. VII.
Na początek w dobry nastrój wprowadzili nas najmłodsi członkowie
szkolnej społeczności. Dzieci z oddziałów przedszkolnych pod
opieką swych nauczycielek zaprezentowały program muzycznotaneczny, który zebrał zasłużone, gromkie brawa od publiczności.
Następnie montaż słowno–muzyczny przedstawili uczniowie klas IIII, recytując wiersze, śpiewając piosenki, a także składając
przybyłym gościom najserdeczniejsze życzenia. Pierwszaki
inscenizowały treść piosenki „Mama u fryzjera”. Były barwne
peruki, buty na obcasach i oryginalny fryzjer… Uczniowie klas
starszych
rodzinnie, czyli w siostrzanych lub siostrzanobraterskich duetach recytowali wiersze o mamie i tacie. Były to poruszające i piękne strofy wyrażające
miłość, wdzięczność dla rodziców za trud wychowania. Swe przywiązanie do rodziców wyrażaliśmy
również poprzez taniec z elementami akrobatyki w wykonaniu uczennic z kl. VI a oraz układ baletowy
zaprezentowany przez Zosię Murata ucz. kl. III c. W tegorocznym świętowaniu podkreślaliśmy wspólne
zainteresowania, pasje rodziców i dzieci. Mogliśmy obejrzeć filmik z występu wokalnego Asi Kluf ze
swoim tatą oraz posłuchać Sebastiana Rozpędka, który śpiewał przy gitarowym akompaniamencie
mamy. Tę wspaniałą uroczystość zakończyliśmy wysłuchaniem zaśpiewanej przez Asię i Angelikę - ucz.
kl. II a gimnazjum piosenki „Cudownych rodziców mam”. Następnie głos zabrała pani Dyrektor Iwona
Zapała, by złożyć wszystkim Rodzicom i wszystkim Dzieciom serdeczne życzenia, wielu wspaniałych
lat w zdrowiu i szczęściu, w rodzinnej atmosferze, pełnej ciepła i miłości. Na uczniów z okazji Dnia
Dziecka czekała niespodzianka – wyjazd do kina Helios w Piotrkowie Tryb. na film pt. Han Solo:
„Gwiezdne wojny”-dla kas starszych oraz dla młodszej widowni: „Futrzaki ruszają na ratunek”. M.K.
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W dniach 6-8 czerwca 2018 roku uczniowie
klas IV b, V a i V b pod opieką
nauczycieli: P. M. Kędzierskiej, P.
A. Siekańskiej i P M. Miki wybrali
się na trzydniową wycieczkę

Szlakiem Piastowskim. W środę
o 8.00 wyruszyli z Gomulina i po
ponad czterogodzinnej jeździe
autokarem dotarli do Poznania.
Pierwszym punktem programu było
zwiedzanie Katedry, gdzie
utworzono pierwsze biskupstwo
na ziemiach polskich. Następnie
wycieczkowicze udali się na most

zakochanych, z którego podziwiali panoramę Poznania. Później dotarli na Stare Miasto pełne turystów,
kolorowych kamienic, wśród których górował Ratusz Miejski. Potem udali się na zajęcia edukacyjne do
Rogalowego Muzeum. Tam uczyli się wypiekać regionalne przysmaki - rogale świętomarcińskie, a przy okazji
poznali postać świętego oraz poznańską gwarę. Wszystkie mele i szczuny (dziewczyny i chłopcy) mogli
delektować się smakiem świeżo upieczonych, wyjątkowych ciastek drożdżowych z białym makiem,
orzechami, rodzynkami i lukrem. Po tak ekscytującym dniu udali się na nocleg do Ośrodka
Wypoczynkowego w Wiktorowie. Wieczór zakończył się spacerem oraz zabawą na placu przy hotelu .
Następnego dnia o godz. 9.00 uczniowie wraz z opiekunami wyruszyli do Kruszwicy. Tam zwiedzili
Mysią Wieżę, a z jej szczytu podziwiali przepiękną panoramę Jeziora Gopło i Kruszwicy . Wstąpili również
do romańskiej kolegiaty św. Piotra i Pawła pochodzącej z początków XII wieku.
Archeologicznym w Biskupinie zobaczyli rekonstrukcję grodu

W Rezerwacie

z około 740 roku p.n.e., były to m.in.

fragmenty wału obronnego, falochronu, bramy, ulic i budynków mieszkalnych. Uczniowie dowiedzieli się
również jak wyglądało życie w chacie biskupińskiej, w osadzie wczesnopiastowskiej, czym zajmował się
mincerz i jak powstawały denary Bolesława Chrobrego. Podziwiali budowlę, płynąc łodzią

po jeziorze.

W Biskupinie i w Kruszwicy mieli okazję zobaczyć miejsca ekranizacji powieści „Stara Baśń” w reżyserii
Jerzego Hoffmana. Po powrocie do Wiktorowa i krótkim odpoczynku wszyscy udali się na boisko, gdzie
rozegrano mecz piłki nożnej, w którym sędzią i zawodnikiem jednocześnie był Pan M. Mika.
Trzeci dzień spędzono

na wyspie Ostrów Lednicki położonej na Jeziorze Lednickim, gdzie

zachowane są ruiny siedziby księcia Mieszka I, Świątyni Chrztu Polskiego oraz czterech innych grodów
średniowiecznych, liczne zabytki drewniane i murowane. Uczestnicy na wyspę dopłynęli promem z tzw.
Małego Skansenu. Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Pierwszych Piastów na Legnicy. Po
przyjeździe do Gniezna wycieczkowicze udali się do Katedry położonej na Wzgórzu Lecha, gdzie mogli
zobaczyć m.in. sarkofag św. Wojciecha, drzwi gnieźnieńskie z ilustracjami jego życia i męczeńskiej
śmierci. Wszyscy z zainteresowaniem słuchali opowieści pani przewodnik. Była to niezapomniana lekcja
historii. Po obejrzeniu i zwiedzeniu Katedry uczestnicy zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie przed pomnikiem
Bolesława Chrobrego pierwszego króla Polski. Następnie wszyscy przeszli na Starówkę, podziwiając piękne,
piętrowe budynki mieszkalne z niezwykłymi fryzami ozdobnymi, przedstawiającymi motywy floralne oraz
antyczne. To był ostatni punkt programu. Po obiedzie zmęczeni, ale pełni wrażeń uczestnicy wycieczki
wyruszyli w drogę powrotną do Gomulina. Wyjazd był bardzo udany. Słoneczna pogoda i świetne humory
nie opuszczały wycieczkowiczów, którzy już zaplanowali kolejne podróże…
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Niech pamięć trwa…

10 czerwca 2018 r. podczas

uroczystej Mszy św. sprawowanej przez ks. Proboszcza Tadeusza
Koziorowskiego modliliśmy się za duszę zmarłego sześć lat temu
Patrona Szkoły Ks. Mariana Wiewiórowskiego. W
homilii
usłyszeliśmy o tym, jaką powinniśmy przyjmować postawę co do
obowiązków i odpowiedzialności chrześcijanina za czas pracy oraz czas
poświęcony Bogu. Dla wszystkich takim przykładem właściwej postawy
człowieka przepełnionego miłością do Stwórcy i ludzi był Ks. Marian
Wiewiórowski. Jego wielkie zatroskanie o sprawy Ojczyzny, o edukację
młodego pokolenia za co, jako duszpasterz, czuł się szczególnie
odpowiedzialny sprawiły, że w sposób wyjątkowy związał się ze
społecznością szkolną. Od pięciu lat jest jej Patronem. Swe uczestnictwo
na uroczystości rocznicowej zaznaczyli: Panie Dyrektorki Iwona Zapała
i Bogumiła Szulc,
P. B. Gawryszczak - radna naszej gminy,
P. Kazimiera Dryżek – emerytowana nauczycielka i dyrektorka szkoły,
P. Zbigniew Ziemba - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli
Krzysztoporskiej. W świątyni zgromadzili się również przedstawiciele
lokalnego środowiska, wielu rodziców, nauczycieli, pracowników szkoły, absolwentów i uczniów.
Wszyscy swoją obecnością wyrazili szacunek i pamięć dla zmarłego Księdza. Po Mszy św. chór
odśpiewał hymn szkoły, a następnie uczniowie przedstawili montaż słowno-muzyczny, na który
złożyły się m.in. utwory poetyckie wygłoszone przez Gabrielę Gajdę i Marcelinę Mazerant - uczennice
nagrodzone w V GMINNYM KONKURSIE RECYTATORSKIM IM. KS. M. WIEWIÓROWSKIEGO.
Po zakończeniu uroczystości wszyscy uczestnicy za pocztem sztandarowym uformowali
orszak, który udał się na cmentarz, by pod tablicą pamiątkową poświęconą Patronowi Szkoły złożyć
kwiaty i zapalić znicze.

Fragment listu nadesłanego przez siostrę Ks. Mariana Wiewiórowskiego- Patrona Szkoły
Lublin, 10 VI 2018 r.
O rocznicy śmierci Marysia pamiętamy i zachowujemy we wdzięcznej pamięci to,
co Państwo zrobili. Dzięki czemu nie jesteśmy sami w pamiętaniu. Dziękuję za czuwanie nad
kontynuacją pamięci o naszym Bracie, ks. Marianie. Wiem, jak cenił sobie współpracę z Waszą szkołą,
a szczególnie z dziećmi i młodzieżą. Zawsze troszczył się o patriotyczne formowanie umysłów
i charakterów młodych Polaków. Dlatego tym bardziej dziękuję Dyrekcji i wszystkim Wychowawcom,
że w tej szkole uczniowie wiedzą, co znaczy i ile znaczy Ojczyzna.
Serdecznie pozdrawiam, życzę miłych wakacji i dobrego odpoczynku.
Mirona Ogryzko-Wiewiórowska
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11 maja uczniowie klasy VI b i VII pod opieką nauczycielek:
P. M. Kędzierskiej, K. Stawickiej, B. Kędziory wybrali się do Majkowa Dużego, Oprzężowa i na cmentarz
w Gomulinie. Celem wyjazdu było poznanie

trudnej,

wojennej historii mieszkańców okolicznych

miejscowości. Podczas spotkania z P. Włodzimierzem Dryzkiem w Majkowie Dużym uczestnicy poznali losy
członków Armii Krajowej i ich rodzin. Porządkowali miejsce upamiętniające tych, którzy zginęli z rąk
hitlerowców i zapalili znicze pamięci. Na cmentarzu w Gomulinie również uporządkowali mogiłę żołnierzy
Armii Prusy poległych w pierwszych dniach września , broniących przed niemieckim najeźdźcą drogi
do Piotrkowa Tryb. Z kolei w Oprzężowie P. Julia Karlińska opowiadała o wysiedlaniu polskich rodzin do
Niemiec oraz o tym, jak żyli ludzie w czasie II wojny światowej w tej miejscowości, gdzie obok Polaków
mieszkały niemieckie rodziny. Uczniowie wzbogacili swą wiedzę o najbliższej okolicy związaną
z wydarzeniami z okresu II wojny światowej, poznali miejsca pamięci o bohaterskich postawach Polaków
w naszej Małej Ojczyźnie.
Wywiad z…
Uczniowie klasy VI b i VII byli z wizytą do Państwa Julii
i Grzegorza Karlińskich w Oprzężowie, by posłuchać
opowieści o ty, jak powstają książki historyczne.
Dlaczego postanowili Państwo napisać książkę, książki? Jak
długo je Państwo piszecie?

Już od czasów młodości interesowaliśmy się historią
Polski, a także historią naszej wsi. Oboje urodziliśmy
się w Oprzężowie. Jeszcze w latach 70-tych XX wieku
starsi mieszkańcy często spotykali się i wspominali
okres II wojny światowej. Żyli w tamtych czasach i byli
lepszym źródłem wiedzy historycznej niż podręczniki.
Gdy rozpoczęłam pracę w bibliotece publicznej, zaczęłam sięgać po „Roczniki Łódzkie” i inne źródła
pisane. Z czasem nagromadziło się sporo dokumentów. Trzeba było to wszystko poszeregować i
opracować. Mąż pierwszy się tym zajął. Ja zaczęłam mu w tym pomagać i potem już dalej jakoś
poszło. Pierwszą książkę pisaliśmy około dwóch lat. Wszystkie trzy książki są napisane przez nas
wspólnie, chociaż to mąż jest tym głównym piszącym. ( „Oprzężów- monografia”, „Tumawiec”, „ Mgła
nad Luciążą”).
Skąd biorą się pomysły na

książki? Czy tworząc postacie, wzorujecie się Państwo na osobach , które

znacie, czy są zupełnie wymyślone? Czym jest dla Was pisanie książek?

Ponieważ są to książki historyczne, to występują w nich postacie historyczne, ale część bohaterów
jest wymyślona. Najczęściej pod postaciami fikcyjnymi kryją się jednak znane nam osoby żyjące
współcześnie. Chcielibyśmy utrwalić pewne wydarzenia, które są zapomniane w historii regionalnej
Polski. Czym jest pisanie? My jesteśmy oczywiście amatorami. Pisanie książek to nasze hobby, które
sprawia nam radość, chociaż wymaga dużo trudu.
Czy mają Państwo jakąś radę dla tych, którzy chcieliby zostać pisarzami?

Zawierzyć swojej intuicji i… pisać. Trzeba dużo czytać, polubić literaturę i nauczyć się gromadzić
różne informacje. Dobrze jest zajrzeć do książki Nigela Wattsa „Jak napisać powieść?”. Życzymy
powodzenia.
Dziękujemy za spotkanie. Również życzymy powodzenia i sukcesów na niwie literatury i czekamy
na kolejną opowieść.
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12 kwietnia 2018 r., odbył się w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim VI Międzyszkolny Konkurs
Piosenki Obcojęzycznej „Sing me your song again”. Wzięli w nim udział gimnazjaliści
z Piotrkowa i Powiatu Piotrkowskiego. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice Julia
Fajkowska z klasy II b i Joanna Kluf z klasy II a. III miejsce zajęła Joanna Kluf. Laureatce
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Szymon Kauc z klasy III b gimnazjum zajął I miejsce w XVII
edycji Konkursu Historycznego „W imię miłości Ojczyzny”
zorganizowanym przez Szkołę Podstawową im. M. Reja nr 10 w
Piotrkowie Tryb., Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia
Nauczycieli w Piotrkowie Tryb. oraz Stowarzyszenie Rodzina
Katyńska Ziemi Piotrkowskiej. Celem konkursu było upowszechnienie wśród młodzieży
wiedzy na temat Zbrodni Katyńskiej i pielęgnowanie pamięci o tragicznych
wydarzeniach z okresu II wojny światowej. W konkursie wzięło udział 32 uczniów z 9
szkół z Piotrkowa Tryb. oraz powiatu piotrkowskiego. Gratulujemy Szymonowi i życzymy
dalszych sukcesów!
24 kwietnia został rozstrzygnięty VII Powiatowy Konkurs
Poetycki "Piszę sercem, sercem maluję...", zorganizowany
przez Szkołę Podstawową nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim.
Celem Konkursu było zachęcenie do twórczości literackiej
oraz rozbudzanie patriotycznych postaw twórczych w
rocznicę 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów i osób
wyróżnionych znaleźli się uczniowie naszej szkoły:
kategoria : Wiersz o tematyce dowolnej- laureatka –
Marcelina Mazerant (IV a) ;
kategoria: Opowiadanie o tematyce niepodległościowej- III
miejsce - Natalia Motyl (VI a), III miejsce - Julia Stańczak (V
a), wyróżnienie - Patrycja Fajkowska (IV b); kategoria:
Impresja- wyróżnienie - Mateusz Galicki (VI b) wyróżnienie - Krzysztof Kołba ( IV a) . Wiersze i opowiadania
młodych twórców opublikowano w tomiku pokonkursowym Piszę sercem, sercem maluję.... Gratulujemy i
życzymy dalszych sukcesów!!!
„Każdemu, kto tonie należy podać rękę”, „Ludzi należy dzielić
na dobrych i złych, inne podziały nie mają znaczenia” – mówiła
Irena Sendlerowa, działaczka społeczna, członek Rady Pomocy
Żydom, kobieta, która z warszawskiego getta, z pomocą
przyjaznych ludzi, uratowała przed zagładą dwa i pół tysiąca dzieci.
Zmarła 12 maja 2008 roku. Dziesiąta rocznica jej śmierci przypada
w roku, który decyzją Sejmu RP został ustanowiony rokiem pamięci
tej bohaterki. Z tej okazji w Szkole Podstawowej im. gen. Ludwika
Czyżewskiego w Woli Krzysztoporskiej miał miejsce gminny
konkurs plastyczny pt. „Wspomnienie o Irenie Sendlerowej” dla uczniów szkół podstawowych Gminy Wola
Krzysztoporska. 14 maja 2018 r. w szkole odbyło się podsumowanie konkursu. Pierwszą nagrodę otrzymała Maria
Skupień uczennica kl. VI a.
8 czerwca 2018 r. odbył się SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY GIMNAZJALISTÓW o tytuł MISTRZA
MATEMATYKI. Do konkursu zgłosiło się 14 trzecio- i drugoklasistów. Uczniowie rozwiązywali 5 zadań
konkursowych. MISTRZEM MATEMATYKI został Adam Kruszyński z klasy III a, II miejsce zdobył Łukasz Nowacki
z klasy III a, III miejsce – Wiktor Malicki z klasy II b. Wyróżnienie zdobyli: Szymon Kauc z klasy III b i Patrycja
Marczak z klasy II a. Zwycięzcom oraz wyróżnionym gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Szkolna Komisja Konkursowa: Irena kasztelan, Bo żena Ewa Skowronek.
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1. I Rzut Ligi Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w LA w Kleszczowie:
IV m w pchnięciu kulą - Julia Dyła z klasy III B gimnazjum;
IV m w biegu na 100 m – Natalia Świerczek z klasy II A gimnazjum;
V m w skoku w dal – Jakub Dyła z klasy VII;
VI m w skoku w dal – Kacper Matyjaszczyk z klasy VII;
VI m w pchnięciu kulą - Weronika Cichecka z klasy II B gimnazjum;
VI m w biegu na 300m - Bartłomiej Szymański z klasy III A gimnazjum;
2. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłkę ręczną (rocznik 2002-2004);
II m dziewczęta ( Amelia Białasińska, Weronika Wocheń, Dyła Julia, Adiana Malicka, Izabela Dukat,
Joanna Kluf, Natalia Łuczyńska, Angelika Malicka, Zuzanna Skupień, Natalia Świerczek; Wiktoria Gomula,
Jarosińska Aleksandra, Izabela Kosacka),
II m chłopcy ( Biniek Dawid, Kiełbik Daniel, Kruszyński Adam, Owczarek Jakub, Sęderecki Adrian,
Szymański Bartłomiej, Szymczyk Dominik, Lauks Dominik, Włodarczyk Jakub, Magiera Mateusz, Podlecki
Marcel, Lasota Mateusz, Matyja Dominik, Wasik Jakub);
3. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w mini piłkę ręczną (rocznik 2005 - 2007);
III m dziewczęta ( Ceglarek Patrycja, Chojwa Justyna, Kotecka Nadia, Kwapisz Weronika, Sipińska
Klaudia, Sobutkowska Martyna, Głowacka Olga, Kabzińska Julia, Łuczyńska Aleksandra, Maciążak Klaudia,
Skupień Maria, Kosacka Agnieszka, Kwapisz Dominika, Matyja Wiktoria);
IV m chłopcy ( Biniek Dawid, Bugajski Jakub, Galicki Mateusz, Gajda Artur, Kacperski Michał, Szymczyk
Dariusz, Nowacki Mateusz, Cieślak Patryk, Gajewski Wiktor, Wojciechowski Piotr, Bartosz Kauc, Kowalski
Antoni, Pawłowski Kacper, Rusek Michał);
4. Indywidualne Halowe Zawody Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA szkół podstawowych
i gimnazjalnych (Spała);
5. IV m w biegu na 1000m – Adrian Łuczyński z klasy VII;
6. III m zespołowo - Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w szachach, rocznik 2002-2004 (Staniewska
Julia, Włodarczyk Jakub, Podlecki Marcel, Wesołowski Kacper) ;
7. IV m zespołowo - Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w szachach, rocznik 2005-2007 ( Junicka Julia,
Malicki Wiktor, Kowalski Antoni, Kotecki Marcel) ;
8. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłce koszykowej (rocznik 2002- 2004);
IV m dziewczęta ( Amelia Białasińska, Dyła Julia, Izabela Dukat, Joanna Kluf, Natalia Łuczyńska, Angelika
Malicka, Porczyńska Oliwia, Zuzanna Skupień, Natalia Świerczek; Izabela Kosacka, Paulińska Patrycja);
9. II Rzut Ligi Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w LA w roku
szkolnym 2017/2018 w Kleszczowie;
I m w rzucie piłeczką palantową- Nadia Kotecka z klasy VI B
II m w skoku w dal- Kacper Matyjaszczyk z klasy VII;
VI m w skoku w dal- Wiktoria Matyja z klasy V A;
VI m w biegu na 600 m -Oliwia Kamińska z klasy V A;
10. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA szkół podstawowych i gimnazjalnych w Kutnie:
II m w rzucie piłeczką palantową- Nadia Kotecka z klasy VI B;
III m w biegu na 1000 m – Adrian Łuczyński z klasy VII;
IV m w biegu na 100 m – Natalia Świerczek z klasy II A gimnazjum;
IV m w biegu na 600 m – Julia Staniewska z klasy III B gimnazjum;
V m w biegu na 100 m – Jakub Owczarek z klasy III A gimnazjum;
VI m w biegu na 300 m- Bartłomiej Szymański z klasy III A gimnazjum;
VI m w skoku w dal – Angelika Malicka z klasy II A gimnazjum;
VI m w skoku w dal – Kacper Matyjaszczyk z klasy VII.
A.P.
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ABSOLWENCI GIMNAZJUM
W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

KLASA IIIA
Białasińska Amelia
Biniek Patryk
Bugajska Wiktoria
Deka Kacper
Figa Bartosz
Gudajczyk Aleksandra
Kiełbik Daniel
Krawczyk Natalia
Kruszyński Adam
Matuszewska Aleksandra
Nowacki Łukasz
Owczarek Jakub
Stępień Kamil
Szymański Bartłomiej
Szymczyk Dominik
Sęderecki Adrian
Wocheń Weronika
Wychowawca: Bożena Skowronek

KLASA IIIB
Bzik Seweryn
Cieślak Ewelina
Dyła Julia
Góralczyk Natalia
Harlejczyk Tomasz
Jarosiński Patryk
Jarosiński Wiktor
Kacperski Szymon
Kauc Szymon
Lauks Dominik
Malicka Adriana
Plich Agata
Plich Patryk
Półrolnik Miłosz
Staniewska Julia
Włodarczyk Jakub
Wychowawca: Ewelina Kacperska
Nauczycielom oraz wszystkim pracownikom serdecznie dziękuję za efektywną pracę, a Radzie Rodziców
i wszystkim innym rodzicom za współpracę ze szkołą, za wspieranie działań szkoły, służenie swoją radą
i pomocą. Uczniom zaś gratuluję zdobytych wyników w nauce, a szczególne gratulacje kieruje do tych, którym
miniony rok szkolny przyniósł sukcesy w konkursach przedmiotowych i sportowych. Wkrótce rozpoczną się
wakacje. Wykorzystajcie ten czas jak najlepiej, odpocznijcie od trudów nauki i nabierzcie sił do podejmowania
kolejnych wyzwań. Życzę Wam drodzy uczniowie aktywnego spędzania wakacyjnego czasu, bezpiecznego
wypoczynku i samych ciekawych wrażeń. Na wakacyjny czas życzę całemu Gronu Pedagogicznemu,
wszystkim Pracownikom, rodzicom: dużo słońca, wypoczynku, abyśmy się wszyscy spotkali we wrześniu, pełni
zapału i gotowi do podejmowania nowych wyzwań.
Dyrektor Szkoły Iwona Zapała
17

SPRAWY I SPRAWKI
ZE SZKOLNEJ ŁAWKI
Nauczycielka do Jasia:
- Jasiu, dlaczego nie było Cię wczoraj w szkole?
- Bo mama wyprała mi skarpetki.
- I to był powód, żeby nie iść na sprawdzian?
- Nie, proszę pani, ale na tych skarpetkach miałem ściągę.

Koniec roku szkolnego.
Jasiu przychodzi do domu po rozdaniu
świadectw i mówi :
- Tato, dobra wiadomość, szkoła przedłużyła ze
mną kontrakt na 6 klasę.

Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej
klejnotów został aresztowany”?
- W więzieniu, proszę pani.

Nauczyciel języka polskiego pyta uczniów:
- Jak brzmi liczba mnoga do rzeczownika
"niedziela"?
- Wakacje, proszę pani!

Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota,
żeby się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.
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NASZA TWÓRCZOŚĆ
Wspomnienia

Domowy harmider
Mama wciąż lamentuje:
- Sprzątanie mnie irytuje!
Tu tato jej wtóruje:
- Antek znów złapał dwóję!
A siostra spokojnie się maluje…
Ja chyba zaraz eksploduję!
Babcia z dziadkiem w TV coś oglądają
I z ciekawością czemuś się przyglądają.
Wujek z ciocią przyjechali,
na ślub córki zapraszali.
Siostra do mamy podchodzi: Rozświetlacz mi nie zaszkodzi?
Antek skacze na trampolinie.
Myślę, że zaraz orła wywinie.
Ciotka w Anglii rodzić zaczęła.
Mama na telefonie siedzi, nad siostrą biedzi.
Antkowi na dwór wyjść się zachciało.
Mówię: z mokrymi włosami? Chorób ci mało?!
Harmider i wrzawa, rodzinna sprawa!
Kinga Plich, V a

Dookoła smutne oczy.
Tyle zapłakanych twarzy.
A w tym jedna uśmiechnięta,
cała rozpromieniona. Piękna.
Siadła sobie i myślała o tych,
którzy płaczą.
I powiedziała:
One już zawsze zostaną cieniem,
nigdy nie będą promieniem!
Patrzy sobie i wspomina.
Po chwili. Już jedna uśmiechnięta mina.
Patrzy. Zaraz wszystkie twarze
rozpromienione, piękne, wspaniałe.
Uśmiechnięte jak ta jedna,
rozpromieniona. Piękna!
Ta co wspomnieniami ludzi potrafi odczarować.
Marcelina Mazerant, IVa

Marzenia
Mój Dziadziuś

Marzeniami świat maluję,
z marzeniami nie próżnuję.
Z marzeniami mogę wszystko,
nawet być znaną artystką.
Mogę śmiać się, tańczyć, śpiewać
i poduszki robić z nieba.
I po deszczu skakać, biegać,
z małpą wspinać się na drzewa.
Z piratami podróżować
i swe życie kolorować.
prócz tego mogę więcej,
tańczyć przy każdej piosence.
Mogę latać, opowiadać
i kuleczki z puchu zjadać,
myśląc sobie, że to lody
dodające mi ochłody.
Za marzeniem pójdę wszędzie,
choć daleka droga będzie.

W pewnej chwili, tak nagle
odchodzi bliska osoba.
W tej chwili, w której najbardziej jej
potrzebujesz.
Myślisz sobie, tam głęboko.
Czemu? Dlaczego? Po co?
Myślisz sobie, przypominasz,
a w sercu otwiera się wagon wspomnień.
I te miłe i te gorsze,
ale w każdym ta osoba odgrywa
najważniejszą rolę.
I gdy masz jakieś zmartwienia,
przyjdzie, podpowie, doradzi.
Choć jej nie ma.
Wciąż sercem i duszą jest z nami.
Jest blisko, choć daleko
w jasnym niebie z aniołami.

Marcelina Mazerant, IVa

Marcelina Mazerant, IVa
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RADY NIE OD
PARADY
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FOTORELACJA
Z UROCZYSTOŚCI
I WYCIECZEK
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Drodzy Uczniowie!
Bądźcie dumni z promocji do kolejnej klasy lub ukończenia szkoły.
Jesteście mądrzejsi i bogatsi o wiedzę i doświadczenia zgromadzone
w czasie całego mijającego roku szkolnego. Zasłużyliście na
wspaniały wakacyjny
odpoczynek! Wykorzystajcie
dobrze letnie miesiące na
podziwianie przyrody,
uprawianie sportu, zwiedzanie
ciekawych miejsc, zawieranie
nowych znajomości. Znajdźcie
też czas na czytanie książek.
Życzymy Wam
niezapomnianych wakacji,
spędzonych przyjemnie,
zdrowo, bezpiecznie! Do
zobaczenia we wrześniu!
Redakcja

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