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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    

KOCHANI CZYTELNICY!         

Witamy w nowym roku szkolnym 2018/2019. Wakacje za nami, a przed nami czas 

intensywnej nauki. Zarazem to czas wyjątkowy – kulminacja obchodów 100-lecia 

Niepodległej. Niech ten jubileusz będzie okazją do poznawania przeszłości naszej 

ojczyzny i manifestowania własnego patriotyzmu. Wiwat, Biało-Czerwona! 

  

ZESPÓŁ REDAKCYJNY    

  
                                                                              

                         
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

GAZETA SZKOLNA 

NR 60.  GRUDZIEŃ 2018 R.  
 

           DZIŚ W NUMERZE ! 
WOLNA, NASZA, UKOCHANA… 

BY ZAKORZENIŁA SIĘ MIŁOŚĆ W NAS… 

WARSZTATY IPN 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 

WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU ŻYCZENA DLA POLSKI 
KILKA TREŚCI SZKOLNYCH WIEŚCI: 

DO WIDZENIA, WAKACJE… 

WYBORY DO SU 

MULTIMEDIA DO NAUKI I ZABAWY 

O BEZPIECZEŃSTWIE W SZKOLE I W DOMU 

WSPOMNIJMY TO JESZCZE RAZ 

ŚWIĘTO JABŁKA 

WYCIECZKA NA JURĘ KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKĄ 

SPORTOWE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW 

SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 

RADY NIE OD PARADY 

FOTORELACJA Z UROCZYSTOŚCI I WYCIECZEK 

 
-                   
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WOLNA, NASZA, UKOCHANA … 

 

 

11. listopada obchodzimy jedno z najważniejszych świąt państwowych - Narodowe Święto 

Niepodległości. Właśnie mija 100. rocznica powrotu Polski na mapy Europy.   Po 123 latach zaborów 

– niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń  naszych przodków -   kraj 

odzyskał suwerenność. Pragniemy  uczcić pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, 

którym udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju 

ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej. Wszyscy w naszej  Ojczyźnie nie tylko 

czujemy się zaproszeni do udziału w uroczystościach i wydarzeniach rocznicowych, ale przede 

wszystkim do ich współtworzenia. Dlatego  Dla Niepodległej podejmowaliśmy liczne działania, by 

upamiętnić Jej jubileusz. Wspomnijmy choćby o KONKURSIE NA KALENDARZYK LISTKOWY                                     

Z PATRIOTYCZNYM LOGO, sadzeniu DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI, KONKURSIE 

LITERACKIM - ŻYCZENIA DLA POLSKI, o AKADEMII DLA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

oraz  o przygotowywanym tomiku wierszy patriotycznych pt. TAK CIĘ KOCHAM, POLSKO! 

 Pamiętajmy, że w  następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita 

przestała istnieć. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. 

Walka o niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach 

napoleońskich, w licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym 

oraz na polach bitewnych I wojny światowej. Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu 

codzienny trud rodaków zamieszkałych na terenach Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, 

podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania kultury i budowania polskiej myśli 

politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań, wywózek i represji ze strony 

zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie przekazać ją kolejnym  

pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce. 

  Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem               

I wojny światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości,        

po 123 latach zaborów, była procesem złożonym. 10. listopada 1918 r. powrócił do Warszawy, 

zwolniony z więzienia w Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11. listopada 1918 r. podpisano zawieszenie 

broni na froncie zachodnim. Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi 

Piłsudskiemu naczelne dowództwo  nad wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując 

całą władzę nad tworzącym się państwem. 



3 

 

  Dzień 11. listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy 

z dnia 23 kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie 

światowej – w 1945 r., a następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r. 

A co mamy czynić dziś? Upamiętniając historyczne rocznice, nie tyle cofać się o sto lat,  ale,                 

w równym, a może nawet większym stopniu, wybiegać myślą naprzód – ku wyzwaniom, które nas 

czekają, przed którymi stajemy i z którymi możemy się skutecznie mierzyć, budując silną, wolną 

Polskę nie tylko na kolejne 100 lat, ale na zawsze. Bolesna historia naszej Ojczyzny powinna 

wyczulać nas na zagrożenia duchowej wolności i suwerenności narodu. Wymodlona przez naszych 

przodków i wywalczona  przez rzesze powstańców, legionistów, żołnierzy i cywilów upragniona 

wolność niech nie zagubi się nigdy przez prywatę, egoizm, brak troski o dobro wspólne,  znieważanie 

religii, polskiej tradycji narodowej i tego wszystkiego, co stanowi naszą Ojczyznę.  M. K. 

 

By zakorzeniła się miłość                 
w nas… 

 Nasza szkoła aktywnie włącza się w 
obchody Roku dla Niepodległej                
i z tej okazji 18 października 2018 r. 
odbyła się uroczystość posadzenia 
Dębu Niepodległości  
upamiętniającego 100 – lecie powrotu 
naszego państwa na mapy Europy. 
Swoją obecnością wydarzenie to 
uświetnili: proboszcz parafii Gomulin - 

ks. kanonik Tadeusz Koziorowski, radna Gminy Wola Krzysztoporska - p. Julia Karlińska, 
przewodnicząca Rady Rodziców - p. Joanna Pirek. Uczniowie pod opieką p. Aleksandry 
Czerwińskiej i p. Ewy Maciołek przygotowali przedstawienie, w którym zaprezentowali ideę 
Dębu Niepodległości, przypomnieli dzieje państwa polskiego począwszy od Lecha, a na  
zakończenie radośnie odśpiewali Kocham Cię, Polsko. 
 Po części artystycznej wszyscy przeszli przed budynek szkoły, gdzie został posadzony 
Dąb Niepodległości. Dęby są symbolem siły, trwałości, długowieczności                                                  
i szlachetności. To drzewo jest związane z dziejami Polski od początków jej istnienia. Jak 
powiedziała p. dyrektor Iwona Zapała: Pragniemy, aby posadzone przez nas drzewo było 
symbolem naszych polskich korzeni, naszych więzi z ojczyzną i miłości do polskiej ziemi, 
symbolem naszej wspólnej troski o Ojczyznę.  
 Chcemy, żeby Polska była traktowana jako wspólne dobro, o które trzeba dbać                     
z należytym szacunkiem. Życzymy Polsce, żeby nigdy już nie musiała walczyć                                      
o swoje terytorium, żeby była szanowana, mocna jak dąb, zakorzeniona w swych 
wartościach, silna i nieuległa. Marzeniem naszym jest, aby to drzewo wzrastało, piękniało               
i cieszyło następne pokolenia w co najmniej 200 – setną rocznicę odzyskania 
niepodległości. Niech nasz dzisiejszy czyn odbije się echem w przyszłości. 

 Dodatkową atrakcją kończącą uroczystość było wykonanie uczniom przez         
p. Rafała Pietrasa pamiątkowego zdjęcia „z lotu ptaka” – serce w barwach 
narodowych. 
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 29. X uczniowie należący do Koła Edukacji Obywatelskiej – Natalia Kabzińska                             

i Dominik Braun wraz z opiekunem p. Ewą 

Maciołek  uczestniczyli w warsztatach „Polskie 

drogi do niepodległości” zorganizowanych przez 

Instytut Pamięci Narodowej oddział w Łodzi, 

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w 

Piotrkowie Tryb. oraz Centrum Idei ku Demokracji 

w Piotrkowie Tryb. W trakcie spotkania wysłuchali 

wykładu Naczelnika Oddziału IPN w Łodzi,            

p. Artura Ossowskiego, który opowiedział                           

o wydarzeniach z lat Wielkiej Wojny, które 

przywróciły Polsce wolność, a następnie wszyscy 

zagrali w gry edukacyjne „Twórcy niepodległości”  

i „ Polskie drogi do niepodległości 1914 – 1918”. 

Miłym akcentem spotkania był również występ 

Chóru ze Szkoły Podstawowej  

w Moszczenicy. Warsztaty zakończyły się 

wspólnym odśpiewaniem pieśni legionowych. 
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 9 listopada 2018 roku wszystkie serca bijące w naszej szkole przepełnione były dumą 

narodową i miłością do Ojczyzny. W tym niezwykłym dniu uroczyście obchodziliśmy 100. 

rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Przybyli zaproszeni goście: ksiądz 

proboszcz Tadeusz Koziorowski, radni gminy Wola Krzysztoporska: p. Maria Głowacka – 

Przewodnicząca Rady Gminy, p. Grzegorz Konecki, p. Beata Gawryszczak, p. Małgorzata 

Gniewaszewska, była dyrektor SP w Gomulinie p. Danuta Stępień, p. Ryszard Cieślak,                     

p. Wojciech Kamiński – przedstawiciel OSP w Gomulinie.  

 Spotkanie rozpoczęło się od odśpiewania hymnu narodowego. Przygotowany program 

artystyczny ukazywał drogę Polski do niepodległości. Najpierw zebrani przenieśli się w czasy 

zaborów – obejrzeli film obrazujący etapy rozbiorów Polski. Później krótka scenka pokazała 

niezłomność Polaków – rodziców, dzieci, duchownych, żołnierzy, którzy mimo trudnej 

sytuacji walczyli i ślubowali wierność ojczyźnie. Pięknie wybrzmiały wiersze i pieśni 

patriotyczne. Wreszcie na scenie pojawiła się Niepodległa Polska. Dziękowała za trud                        

i wytrwałość w dążeniu do wolności. Zgromadzone dzieci opowiadały o swoich 

spostrzeżeniach dotyczących życia we współczesnej Polsce. Ojczyzna, wypowiadając słowa 

Dekalogu Polaka wskazała, jak należy postępować, aby wolności nigdy nie stracić.                         

W radosny, optymistyczny nastrój wprowadziły zebranych nagrane życzenia dla Polski 

złożone przez uczniów i nauczycieli. Wszystkich zachwycił polonez w wykonaniu szkolnego 

zespołu Skrzaty.  Radość z bycia Polakami wyrazili zebrani słowami piosenki Kocham, Cię 

Polsko! Dzieci, młodzież i dorośli oddali hołd swojej ukochanej ojczyźnie, a galowe stroje, 

biało – czerwone chorągiewki, kotyliony i dekoracje podkreślały wyjątkowość tej 

uroczystości. Na zakończenie pani dyrektor Iwona Zapała podkreśliła znaczenie odzyskania 

niepodległości przez Polskę i  podziękowała za przygotowanie tej historycznej uroczystości 

nauczycielom: p. Ewie Maciołek, p. Aleksandrze Czerwińskiej, p. Agacie Pawlak, p. Pawłowi 

Filipkowi.          E. M. 
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WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU LITERACKIEGO 

„ŻYCZENIA DLA POLSKI”. 
 

Komisja konkursowa w składzie: p. Iwona Zapała, p. Bogumiła Szulc, p. Aleksandra Czerwińska 

przyznała następujące miejsca: 

w kategorii klas IV-VI: 

I miejsce – Marcelina Mazerant (V a) 

II miejsce – Patrycja Fajkowska (V b) 

III miejsce – Kinga Plich (VI a), Kamil Harlejczyk (VI b) 

w kategorii klas VII –VIII i gimnazjum: 

I miejsce – Mateusz Galicki (VII b), Kacper Galicki (III a G) 

II miejsce – Maria Skupień (VII a) 

III miejsce – Patrycja Marczak (III a G) 

 

Serdecznie gratulujemy! 
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Konkurs zorganizowano z inicjatywy p. Ewy Maciołek w ramach obchodów Roku dla 

Niepodległej. 
 
Oto nagrodzone Życzenia: 

 

Marcelina Mazerant kl. V a 

 

Droga Ojczyzno! 

100 – lat dziś mija, kiedy nadeszła ta wielka chwila, gdy znów wróciłaś, 

po tylu mękach, by stać się wolna, silna i piękna. 

Ani zaborcy, zdrajcy i tchórze nie mogli zniszczyć, co jest w naturze 

każdego z  serca i  z krwi Polaka – honor, Ojczyzna 

i dusza taka, co tylko polski naród ją ma, 

że jest przy Tobie i ciągle trwa. 

Dziś życzę Tobie byś odrodzona nigdy nie była już umęczona. 

By żaden Polak krwi nie przelewała, 

lecz wiernie służył i hymn Ci śpiewał. 

By z dumą patrzył na Twe symbole: flagę  

i godło z orłem w koronie. Życzę  Ci teraz samych radości,  

dobrych sąsiadów, przyjaznych gości, by Twoje imię było chwalone,  

na całym świecie godnie sławione. Kochana Polsko, 

ja dziś dla Ciebie policzę wszystkie gwiazdy na niebie 

i zerwę kwiaty i je zaniosę na groby wiernych 

żołnierzy Tobie, którzy walczyli i umierali, za Twoją wolność życie oddali. 

Chcę być odważna, silna i wielka dla mojej Polski jak bohaterka, 

Poświęcać siebie i dawać wiele, dla mej Ojczyzny być przyjacielem.  

 

 

                                            Mateusz Galicki kl. VII b 
Polsko, Ojczyzno moja z całego serca życzę Ci: 

światłych, prawych, odważnych i bohaterskich obywateli, 

na miarę Św. Jana Pawła II, kardynała Wyszyńskiego, 

Piłsudskiego, Rejewskiego, Sendlerowej, Cichociemnych, 

Powstańców Warszawskich… 

Sportowców walczących o złoto i rozsławiających Cię w Świecie, 

jak Konopacka, Marusarz, Kusociński, Szewińska, Lewandowski, Stoch… 

Życzę Ci, aby jak najczęściej na arenie światowej podczas imprez sportowych 

rozbrzmiewał, napawający dumą Polaków, Mazurek Dąbrowskiego. 

Wszechstronnego rozwoju i pomysłowości we wszystkich dziedzinach życia. 

Cudownych krajobrazów od Bałtyku po Krzyż na Giewoncie. 

Urzekająco pięknych miast i wsi. Pachnących żywicą lasów i czystych , błękitnych wód. 

Dostatku, pokoju i radości dla wszystkich mieszkańców. Jasnego, pogodnego nieba, 

po którym będzie mógł szybować niczym nieskrępowany Orzeł Biały! 

                       

 

 

Kacper Galicki kl. III a G 

„… aby Polska – Polską była! Aby w Polsce po polsku się myślało!” 

           Kochana Polsko! 

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości, z całego serca życzę, 

Abyś przez następne 100 lat nie zatraciła SWOJEJ tożsamości! 

Aby moda i nawyki współczesnego świata nie przysłoniły Ci  

najważniejszych wartości, wypracowanych przez pokolenia,  

jakimi są BÓG i HONOR. 

Życzę, aby nigdy nie zaginęła pamięć o wojennych bohaterach i przelanej za wolność krwi. 
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Niech wiecznie żywa, będzie siłą, przykładem i podporą dla współczesnych. 

Nie pozwól zaginąć tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. 

Życzę dobrych i życzliwych sąsiadów. Wspaniałych talentów i wybitnych osobowości 

rozsławiających CIĘ w świecie. 

Bądź piękna, czysta, niepokalana i odważna – BIAŁO-CZERWONA! 

Bądź suwerenna, majestatyczna i dumna jak ORZEŁ BIAŁY! 

Bądź wzniosła, pełna wiary i nadziei jak MAZUREK DĄBROWSKIEGO! 

Kilka treści szkolnych wieści: 

DO WIDZENIA WAKACJE, DO WIDZENIA LESIE ZIELONY! 3 września  powitaliśmy 

kolejny  rok szkolny. Skończyły się wakacje… Czekała na nas czyściutka, pachnąca  i stęskniona                  

za uczniowskim gwarem szkoła.  Inaugurację nowego roku 2018/2019 rozpoczęliśmy mszą   świętą              

w hali sportowej. Następnie pani dyrektor przywitała  i przedstawiła 

wszystkich nauczycieli, wychowawców. W swej wypowiedzi zwróciła się 

do uczniów, a szczególnie do tych najmłodszych, którzy rozpoczynają 

podróż przez tajniki wiedzy  i umiejętności, by stała się dla nich prawdziwą 

przygodą umożliwiającą poznawanie piękna świata  i samych siebie. M. K. 

 

 

 

WYBORY  DO 

SAMORZĄDU 

UCZNIOWSKIEGO 

We wrześniu 2018r. odbyły się 

wybory do Rady Samorządu 

Uczniowskiego. Startowało        

13 kandydatów. Wybory 

poprzedził miting wyborczy 

podczas, którego kandydaci 

zaprezentowali własne pomysły 

oraz propozycje zmian                         

w funkcjonowaniu szkoły.  

Po uroczystości w hali 

sportowej uczniowie pod 

opieka wychowawców udali 

się do swoich sal lekcyjnych, 

by rozpocząć pierwsze 

zajęcia i cieszyć się ze 

spotkania z koleżankami, 

kolegami i wychowawcami. 

Znów gwar zagościł                   

w szkolnych murach ,                   

a wakacyjna cisza odeszła             

w zapomnienie. 

Raduje się szkoła gościnna, 

Janek  tak wyrósł, Marysia  

taka inna… 
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W 

debacie 

wzięli udział 

kandydaci do 

SU z klas IV-

VIII     i III 

gimnazjum. 

 

 

 

 

 

Wyniki głosowania 

przedstawiają się następująco:  

Patrycja Marczak – 

przewodnicząca SU 

Michalina Adamczyk – 

zastępca przewodniczącej 

SU  

Paweł 

Rośniak – sekretarz: 

 

 

 

 

 

 

 

DZIEŃ EDUKACJI 

NARODOWEJ 

 

Ślubowanie klas pierwszych to 

niezwykła uroczystość szkolna. 
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Jest ogromnym przeżyciem nie tylko dla dzieci, ale również dla ich rodziców   i 

wychowawców. Zanim uczniowie klas pierwszych zostali przyjęci do grona społeczności 

szkolnej musieli wykazać się wiedzą   na temat naszej Ojczyzny. Pod hasłem: „Wędrówki po 

polskich dróżkach” dzieci zaprezentowały się  

w piosenkach i wierszach o tematyce patriotycznej. Uczniowie kl. I b popisywali się 

znajomością symboli narodowych, wiedzą o dawnej i obecnej stolicy Polski. Natomiast 

uczniowie kl. I a opowiedzieli „Legendę  

o smoku wawelskim”. 

Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed Pocztem Sztandarowym, 

pierwszoklasiści przyrzekali, że będą dobrymi uczniami i Polakami. Po ślubowaniu pani 

dyrektor Iwona Zapała dokonała symbolicznego pasowania na ucznia. Już pełnoprawni 

uczniowie na pamiątkę tego wydarzenia otrzymali dyplomy, książki oraz życzenia: 

„SAMYCH SUKCESÓW W NAUCE!” - przekazane przez panią dyrektor  

i rodziców. Na zakończenie pani dyrektor podziękowała wychowawczyniom: p. Lenie 

Cienkowskiej, Katarzynie Tosiek i uczniom klas pierwszych za przygotowanie tej pięknej 

uroczystości. 

Po ślubowaniu klas I Samorząd Uczniowski przedstawił w formie prezentacji 

multimedialnej historię polskiego szkolnictwa. Całość zakończono śpiewająco - 

życzeniami dla nauczycieli i pracowników szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
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Nasza szkoła w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica” zakupiła dwa monitory 

interaktywne jako pomoc dydaktyczną – zgodnie z założeniami Programu. Zadanie zostało 

zrealizowane w ramach Rządowego programu ,,Aktywna tablica” przy udziale środków 

budżetu państwa – dotacja celowa kosztów realizacji zadania 14000,00 złotych – 

Wojewoda Łódzki, wkład własny Gminy Wola Krzysztoporska – 3500,00 złotych. 
Dostawca urządzeń i oprogramowania zainstalował, uruchomił oraz zintegrował zakupione 

urządzenia i oprogramowanie z infrastrukturą szkolną, a także przeprowadził techniczne 

szkolenie nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń, uwzględniając konieczność 

stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych. Korzystanie z nowoczesnych pomocy 

dydaktycznych wpłynie na zmianę procesu metodyki nauczania, ze szczególnym naciskiem 

na cyfryzację tego procesu. Dzięki monitorom interaktywnym nauczyciele będą prowadzili 

aktywną lekcję z wykorzystaniem najbardziej naturalnych dla uczniów programów 
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interaktywnych, gier, materiałów multimedialnych, wykorzystają obrazy graficzne, zdjęcia 

filmy dla wzmocnienia percepcji wzrokowej ucznia. Praca z monitorem interaktywnym 

zwiększy komfort uczenia się, możliwość prezentacji elementów lekcji, wspólne działania 

aktywizujące uczniów, efektywne włączenie ich w pracę grupową oraz możliwość 

bezpośredniej prezentacji wyników pracy uczniów na monitorze. Poprzez pracę z monitorem 

interaktywnym nauczyciel może poznać kreatywność uczniów, ich zaangażowanie, skupić ich 

uwagę na omawianym zagadnieniu, wzmocnić pracę zespołową. Dzięki tak prowadzonym 

zajęciom dzieci będą zaangażowane w proces kształcenia.                            I.Z. 

 

 

                                                                                                               
 W dniu 19 października 2018 roku w naszej szkole odbyła się kolejna już edycja akcji 

„BEZPIECZNY UCZEŃ”, mająca na celu promowanie zasad bezpieczeństwa, działań służb 

mundurowych oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.   

 Najmłodsi, czyli uczniowie oddziału przedszkolnego wykonywali znaki drogowe                     

i brali udział w spotkaniu z przedstawicielami Ochotniczej Straży Pożarnej w Gomulinie. Uczniowie 

klas I-III przypominali wiedzę na temat obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa, regulaminów 

szkolnych i klasowych. Uczestniczyli w akcji Bezpieczny uczeń w czasie przerw, czego efektem były 

samodzielnie przygotowane słoneczka Jak bezpiecznie i przyjemnie spędzać przerwy. Oglądali film 

Sierżant Poli – bezpieczne zachowania, przygotowywali laurki i listy dla kierowców oraz znaczki 

odblaskowe, które rozdawali w trakcie akcji Jabłuszko-cytryna. Na zakończenie wszyscy świetnie 

bawili się podczas odblaskowej dyskoteki.  

 Klasy IV-VIII i III gimnazjum brały udział w spotkaniu z technikiem do spraw kryminalistyki, 

który przybliżył im pracę funkcjonariuszy w zakresie metod i sposobów zabezpieczania śladów na 

miejscu zdarzenia. 

 Jednym z najważniejszych celów tegorocznej akcji Bezpieczny uczeń było przypomnienie 

zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, dlatego uczniowie klas starszych zostali 
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poproszeni o przygotowanie plakatu instruktażowego oraz krótkiej scenki obrazującej zasady 

postępowania w sytuacjach zagrożenia życia. Nad poprawnością przekazywanych treści czuwali 

eksperci i zaproszeni goście: Zastępca Naczelnika wraz z funkcjonariuszami Wydziału Ruchu 

Drogowego Komendy Miejski Policji w Piotrkowie Trybunalskim, Strażak Państwowej Straży 

Pożarnej w Bełchatowie, ratownik medyczny oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Mariana 

Wiewiórowskiego w Gomulinie.  

 

 

 

   Tegoroczną akcję podsumowała pani dyrektor Iwona Zapała, która podziękowała przedstawicielom 

służb mundurowych za udzieloną pomoc oraz organizatorkom pani Beacie Kędziorze i Lenie 

Cienkowskiej za przygotowanie przedsięwzięcia. L. C. 
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  Kolejny październikowy poranek…, już piąte świętowanie DNIA 

PATRONA…  Uroczystość rozpoczęliśmy wspólnym spotkaniem w hali sportowej naszej 

szkoły, gdzie wszyscy uczniowie i nauczyciele uczestniczyli w uroczystej mszy świętej 

sprawowanej przez Ks. Proboszcza Tadeusza Koziorowskiego, podczas której modliliśmy się 

oraz  dziękowaliśmy Bogu za  duszpasterską opiekę śp. Ks. Mariana Wiewiórowskiego. 

Następnie szkolna brać uczniowska, 

dyrekcja i grono nauczycielskie          

po odśpiewaniu hymnu szkoły wróciło 

wspomnieniami do  wydarzeń               

z 25 października 2013 roku…  

Obejrzeliśmy fragmenty filmu  

z uroczystości nadania imienia oraz 

prezentację multimedialną, na którą 

złożyły się archiwalne zdjęcia Patrona 

z różnych okresów Jego życia, a przede 

wszystkim z czasów duszpasterskiej 

posługi w gomulińskiej parafii. 

Prowadzący uroczystość: Patrycja Marczak, Mateusz Magiera i Antoni Kowalski  przybliżyli 

osobę Ks. Mariana, Jego działania, przyjaźń z naszą szkołą.  Dopełnieniem  całości  były 

liryczne wiersze oraz pełne refleksji nad sensem życia piosenki w wykonaniu Joasi Kluf          

i szkolnego chórku. Marcel Podlecki  wspaniale wcielił się w rolę Patrona, by oddać piękno 

Jego kapłańskiej postawy,                 a przede wszystkim głębię słów zaczerpniętymi z  listów, 

które Ks. Marian  nam przekazywał.  

 Od dnia 25 października 2013 r. nasza szkoła nosi  zaszczytne imię  Księdza Mariana 

Wiewiórowskiego. Minęło już pięć lat, gdy przeżywaliśmy niezapomniane i wzruszające 

chwile towarzyszące tej uroczystości. Wielomiesięczne przygotowania uwieńczone zostały 

sukcesem. Sama uroczystość, jej 

oprawa, wystrój szkoły, wygląd       

i zachowanie uczniów wywarły 

niezapomniane wrażenia na nas 

wszystkich, a także  zaproszonych 

gościach. Wybierając Patrona, 

zdawaliśmy sobie sprawę, że taki 

wybór zobowiązuje nas wszystkich, 

zarówno uczniów, jak i nauczycieli, 

zwłaszcza, że na sztandarze szkoły 

umieściliśmy słowa: BÓG, 

HONOR, OJCZYZNA. Szacunek 

dla sztandaru, na którym widnieje 

portret Patrona i godło Polski, 

wyrażony został pocałunkiem. 

Wzruszenie, łzy, duma – to uczucia 

towarzyszące tamtej ceremonii. Przesłanie Patrona: „Gdzie Bóg nas posiał, tam mamy 

kwitnąć i owoc przynosić” stało się misją naszej szkoły. Tu kultywujemy tradycje rodzinne               

i narodowe. Uczniowie mają różnorodne możliwości rozwijania własnych pasji i talentów,                 

co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia na poziomie gminy, powiatu, województwa                    

i kraju. I to są owoce naszego kwitnienia, o które prosił Ks. Marian Wiewiórowski. Nasz 
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Patron pozostawił nam  ogromną  skarbnicę idei, myśli i uczuć, z której powinniśmy czerpać 

teraz i w przyszłości. Nie chcemy, aby był to Patron jednego dnia – Święta Szkoły. Chcemy, 

by jego nauki i wskazania towarzyszyły nam w codziennym życiu. Ks. Marian Wiewiórowski 

wpisał się na trwałe w dzieje kościoła łódzkiego i naszej Małej Ojczyzny. Wspominamy go                   

z szacunkiem jako Sługę Bożego, wielkiego Patriotę, Społecznika, przyjaciela naszej szkoły. 

Dla naszej Ojczyzny był kapłanem na trudne czasy. Nigdy nie milczał, gdy należało 

wypowiedzieć to, co czytał w sercach ludzi. Zawsze mocno bronił chrześcijańskich korzeni 

Polski, polskiej historii, kultury. W czasach walki o prawo do wolności jako kapłan wspierał 

ruch solidarnościowy w Łodzi. Oprócz wielkiej miłości do Maryi i ojczyzny, kochał rodziny, 

troszczył się o wychowanie młodego pokolenia. Gdy przybył w 1997 roku  do gomulińskiej 

parafii, związał się z naszą szkołą. Zawsze był tu mile widziany i dobrze się czuł wśród 

dzieci, młodzieży, dla których miał ciepłe słowo, dobre serce i hojną dłoń. Nigdy nie 

narzekał, nie uskarżał się i nie oczekiwał wdzięczności ani nagród. Trudno słowami wyrazić 

pełnię jego człowieczeństwa. Wiemy na pewno, że jego postawa jest i będzie dla nas 

drogowskazem w wędrówce przez życie…  

 Po zakończeniu szkolnej uroczystości, którą przygotowali p. M. Kędzierska,  

 p. P. Filipek, przedstawiciele poszczególnych klas udali się na cmentarz, by złożyć kwiaty                                                 

i zapalić znicze pod pamiątkową tablicą poświęconą Patronowi. Delegacja uczniów wraz                     

z nauczycielkami p. B. Szulc, p. M. Tosiek, p. A. Siekańską pojechała  na cmentarz                        

do Grocholic, gdzie znajduje się miejsce pochówku Ks. Mariana Wiewiórowskiego.  
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26 października 2018 r.  Mały Samorząd Uczniowski zorganizował Święto Jabłka.  

Celem imprezy było propagowanie zdrowego odżywiania się, a przede wszystkim zachęcenie                     

do codziennego spożywania jabłek. 

Tego dnia po zajęciach 

uczniowie klas I-III  zebrali 

się na forum, aby 

uczestniczyć w tym 

ciekawym wydarzeniu. 

Dzieci, korzystając 

z przygotowanej gazetki 

tematycznej, poznały wiele 

ciekawostek na temat 

właściwości zdrowotnych 

tego smacznego 

owocu. Zdobyte wiadomości 

wykorzystały w konkursie 

wiedzy. Uczniowie mieli 

również możliwość 

wykazania się swoją 

sprawnością fizyczną, 

uczestnicząc w licznych zabawach  i zawodach sportowych - oczywiście z jabłkami w roli 

głównej. Ponadto wykonali piękne jabłka z tektury i bibuły, które zdobią szkolny korytarz. 

Dzięki pomocy wspaniałych rodziców uczniów kl. I-III, którzy przygotowali jabłkowe 

pyszności, na zakończenie świętowania wszyscy mogli delektować się różnymi smakołykami.  

 

Przy tej okazji pani dyrektor Iwona Zapała podziękowała opiekunom Małego Samorządu 

Uczniowskiego  p. Lenie Cienkowskiej i Katarzynie Tosiek za zorganizowanie ciekawego 

spotkania z rumiany jabłuszkiem w roli głównej.   L. C. 

 



18 

 

 Patron szkoły ks. Marian Wiewiórowski był patriotą doceniającym piękno naszej 

Ojczyzny i jej bogatą historię. Jego pasją były podróże szlakami wiary, kultury, patriotyzmu  

i tę pasję chciał zaszczepić w innych, organizując wycieczki dla młodzieży  

i dorosłych. Idąc za Jego przykładem 25. października uczniowie klas V a, VII a, VII b wraz  

z wychowawcami p. Ewą Maciołek, p. Aleksandrą Czerwińską i p. Janem Giza wyruszyli na 

Jurę Krakowsko – Częstochowską. W Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej 

Górze poznali bogatą i ciekawą historię tego miejsca, zobaczyli cenne eksponaty w Muzeum    

i Skarbcu, a także pomodlili się przed Cudownym Obrazem za duszę ks. Wiewiórowskiego. 

Następnie wycieczka udała się na  szlak Orlich Gniazd. Podczas pieszej wędrówki z zamku  

w Mirowie do zamku w Bobolicach uczniowie słuchali ciekawych opowieści pani 

przewodnik i podziwiali widoki.  Na koniec w Rezerwacie Góry Zborów wszyscy zeszli               

do Jaskini Głębokiej, gdzie można było obserwować hibernujące nietoperze. 

 Dzięki wycieczce uczniowie nie tylko w wyjątkowy sposób uczcili Dzień Patrona 
Szkoły, ale także odkryli miejsca znane im jedynie z kart podręczników do historii. Docenili 

również walory przyrodnicze Jury Krakowsko – Częstochowskiej. 

Wszyscy w doskonałych humorach wrócili szczęśliwie do domu, bogatsi o nowe przeżycia                 

i wiedzę.        A. C., E. M. 
 



19 

 

28.09.2018 r. w Kleszczowie odbyły się zawody - I Rzut Ligi Lekkoatletycznej Z LZS Woj. 

Łódzkiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych. Nasza ekipa zdobyła 8 medali. I Rzut Ligi 

Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych w LA, w Kleszczowie: 

• I m Wiktoria Gomula- pchnięcie kulą; 

• I m Oliwia Kamińska- bieg na 600 m; 

• II m Wiktoria Matyja – skok w dal; 

• II m Kacper Matyjaszczyk – skok w dal; 

• II m Kacper Wesołowski- pchniecie kulą; 

• III m Kacper Kordowiak- rzut piłeczką palantową; 

• III m Natalia Świerczek – bieg na 100m; 

• III m Paulina Cieślak- bieg na 300m; 

• IV m Angelika Malicka- skok w dal; 

• IV m Arkadiusz Kostrzewa- pchnięcie kulą; 

• V m Julia Stańczak- bieg na 60 m; 

• V m Oliwia Styczyńska- rzut piłeczką palantową; 

• VI m Nadia Kotecka- bieg na 100m; 

• VI m Jakub Wasik- skok w dal; 

• VI m Dominik Matyja- bieg na 1000m; 

• VII m Adrian Łuczyński- bieg na 1000m; 

• VII m Patrycja Marczak- bieg na 100m; 

• VII m Mateusz Magiera- bieg na 300m; 

• IX m Weronika Cichecka- pchnięcie kulą; 

• X m Justyna Chojwa- bieg na 600m; 

 

3 i 5 października reprezentacje naszej szkoły wzięły udział w Orlikowym Turnieju gminno- 

powiatowym piłki nożnej. W składzie drużyny z klas I- III znaleźli się Antoni Bzik, Filip Wójcik, 

Patryk Wojtczyk, Sebastian Trawiński, Hubert Żabicki, Szymon Piekarski, Bartłomiej Filipek, Daniel 

Gajewski, Mateusz Wawszczyk i Julia Łuczyńska. W drużynie klas IV-VI Cieślak Patryk, Gajewski 

Wiktor, Malicki Wiktor, Sztuk Damian, Harlejczyk Kamil, Zuzański Patryk, Pawłowski Kacper, Kauc 

Bartosz, Głowacki Dawid, Matyja Wiktoria. 

6. października br. uczniowie z naszej szkoły rywalizowali z rówieśnikami                    

z różnych rejonów Polski. 21 uczniów naszej szkoły wzięło udział w Ogólnopolskich 

Masowych Biegach Przełajowych Zrzeszenia LZS im. Wojciecha Świątka –                                         

w Wolborzu. Rywalizowali w kilku grupach wiekowych. na dystansach 600 m i 800 m 

dziewczęta, 800 m i 1000 m chłopcy. Najlepiej pobiegła Amelia Kulasek zajmując 18 

miejsce na 69 startujących. 

 Podczas uroczystości 20- lecia Powiatu Piotrkowskiego oraz obchodów 100- 

lecia Odzyskania Niepodległości, nasz  Ludowy Uczniowski Klub Sportowy działający przy 

szkole otrzymał wyróżnienie, tj. statuetkę 20- lecia Powiatu Piotrkowskiego. 

            L. D. 
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                                        Dowcipy wybrała Alicja Kołba 

 

 

-Jasiu, dlaczego spóźniłeś się na lekcję?-chce wiedzieć wychowawczyni. 

-Bo jak szedłem do szkoły, to napadł mnie  uzbrojony bandyta. 

- Boże, dziecko, czy nic ci się nie stało? 

- Owszem, ten łobuz zabrał mi zeszyt z wypracowaniem. 

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: Nigdy nie będę mówił do nauczyciela „TY”. 

Nazajutrz Jaś przynosi zeszyt. 

- Dlaczego to zdanie napisałeś nie sto, ale dwieście razy?- dziwi się nauczyciel. 

- Bo cię lubię, Kaziu! 

Nauczyciel fizyki pyta uczniów: 

- Kto waszym zdaniem był największym wynalazcą wszechczasów? 

-Edison odpowiada Krzyś. 

-Czy mógłbyś to uzasadnić? 

-Gdyby nie on musielibyśmy oglądać telewizję przy świecach!  

Na lekcji biologii nauczycielka mówi: 

-Pamiętajcie, dzieci, że nie wolno całować kotków ani piesków, bo od tego mogą się 

przenosić różne groźne zarazki. A może ktoś z was ma na to przykład?  

Zgłasza się Jasio: 

-Ja mam proszę pani. Moja ciocia  całowała raz kotka.  

-I co? 

- No i zdechł. 

W szkole pani do Jasia: 

- Wymień państwo na K. 

- Państwo Kowalscy. 
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 Oto przepis na tradycyjny piernik z ciasta dojrzewającego 2 - 3 tygodnie (w szklanym lub glinianym naczyniu). 

Procedura postępowania składa się z kilku rozłożonych w czasie etapów, ale jest bardzo prosta. Odpowiednio wcześniej należy 

połączyć składniki, wyrobić i odstawić w chłodne miejsce. Potem wystarczy upiec, przełożyć i odczekać kilka dni na skruszenie 

ciasta. Optymalnie zatem będzie, jeśli już 4 tygodnie przed świętami zaczniemy przygotowania. Minimalnie będzie to 

około 10 dni (7 dni leżakowania ciasta i 3 dni kruszenia upieczonego i przełożonego piernika).   

SKŁADNIKI 

 250 g miodu  
 150 g masła 

 180 g cukru 

 500 g mąki 

 1 jajko 

 2 żółtka 

 2 łyżki przyprawy do piernika 

 80 ml mleka 

 1,5 łyżeczki sody 

 50 g orzechów włoskich  

Przełożenie- ok. 400 g powideł śliwkowych 

Polewa- czekoladowa (200 g czekolady deserowej, 80 g masła, 2 łyżeczki miodu) 

PRZYGOTOWANIE 

 Miód, masło i cukier włożyć do szerokiego garnka i mieszając drewnianą łyżką zagotować. Odstawić z ognia, przestudzić. 

 Do masy (może być ciepła) dodać mąkę, jajko i żółtka, przyprawę do piernika i wyrabiać łyżką na jednolitą masę. 

 Wlać mleko wymieszane z sodą, dodać bardzo drobno posiekane lub rozdrobnione orzechy. Wyrabiać drewnianą łyżką 
lub mikserem na małych obrotach przez ok. 10 minut. 

 Masę przełożyć do szklanego lub kamiennego naczynia, przykryć podwójnie złożoną ściereczkę oraz uchyloną pokrywką i 
odstawić w chłodne miejsce na 2 - 3 tygodnie. 

 Dojrzałe ciasto piernikowe wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką i zagnieść gładką kulę. Rozwałkować na podsypanej 
mąką stolnicy na równy placek o wymiarach dużej blachy z wyposażenia piekarnika. Przełożyć na blachę wyłożoną 
papierem do pieczenia i piec w temperaturze 180 stopni C (góra i dół bez termoobiegu) przez ok. 30 minut. Ciasto ma 
się zrumienić i stwardnieć po ostudzeniu. 

 Przekroić pionowo na 3 części (3 mniejsze prostokąty), przełożyć powidłami. Zawinąć szczelnie w folię aluminiową 
 i odstawić w chłodne miejsce na minimum 1 tydzień. Po tym czasie ocieplić w temp. pokojowej, podzielić na 3 
"kostki" i polać polewą czekoladową lub lukrem. Przechowywać w pojemniku na ciasto. 

 Polewa czekoladowa: do rondla włożyć połamaną na kosteczki czekoladę, pokrojone masło oraz miód. Cały czas 
mieszając podgrzewać masę na małym ogniu aż czekolada się roztopi i powstanie gładka polewa. Od razu odstawić z 
ognia i ostudzić. 

WSKAZÓWKI 

 Piernik można upiec w jednej formie 30 x 40 cm (ok. 1 godzina) i podzielić poziomo na 2 blaty. 

 Można też piec po kolei 3 cieńsze blaty w formie 20 x 30 cm przez ok. 20 minut każdy. 
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Krzysztof Kołba kl. IV A 

                                                                                                               

 

Ojczyzna - słowo o wielu znaczeniach   
 

           Dla każdego człowieka pod słowem ojczyzna kryją się zupełnie inne myśli. Dla niektórych 

ojczyzna to miejsce, kraj w którym się urodziliśmy, którego nie można sobie wybrać. Ktoś inny będzie 

uważał, że ojczyzna to naród, grupa ludzi zamieszkujących dany obszar, mówiących tym samym 

językiem. Jeszcze inni powiedzą, że ojczyzna to miejsce   na świecie, które uważasz za swój dom,                   

w którym czujesz się najlepiej i najbezpieczniej. Są tacy, którzy do słowa ojczyzna przywiązują dużą 

wagę, traktują je jak jedno  z najważniejszych słów na świeci, ale są również tacy, dla których                        

to słowo jest zwykłym słowem jak każde inne. 

         Wiele razy zastanawiam się czym dla mnie jest Polska – moja ojczyzna.  Od najmłodszych lat 

znam to słowo. Towarzyszy  mi ono od przedszkola, w którym uczyłem się najprostszych piosenek                  

i wierszy o Polsce - mojej ojczyźnie. Jako malutkie dziecko nie zastanawiałem się nad nim, nad tym,  

co znaczy być Polakiem. Jednak z biegiem czasu słowo to coraz częściej przykuwało moją uwagę. 

Pytania nauczycieli, nauka historii, języka polskiego coraz bardziej przybliżają  dzieje mojej ojczyzny. 

Pokazują,  jaka jest ciekawa, jak dawniej ludzie potrafili okazać jej  miłość, jak walczyli o wolność                  

i dobre imię Polski.W historii naszego kraju nasi przodkowie mieli możliwość okazania swojej wielkiej 

miłości do ojczyzny. Podczas wojen patriotyzm (czyli miłość do swojego kraju) objawiała się walką                  

z przeciwnikami Polski. Niejednokrotnie Patrioci ginęli w imię ojczyzny. Również pisarze, księża czy 

zwykli ludzie dbali o nasz kraj i jego dobre imię - dbałością o kulturę, obyczaje, przekazywanie historii 

i nasz ojczysty język. Możemy się pochwalić niezliczoną ilością wierszy, opowiadań i innych utworów 

literackich mówiących o Polsce, naszych tradycjach, pięknie  wsi  i miast. Pisarze często, zwłaszcza 

wtedy gdy kraj był w niewoli, pisali o miłości do ojczyzny. Każdy robił to w inny sposób, ale wszystkie 

te utwory opisywały miłość i troskę o losy Polski. Wszyscy pragnęli jej wolności i dobra. Czy dzisiaj               

w czasach, gdy na szczęście nie trzeba oddawać życia   za wolność naszego kraju, można spotkać się                

z miłością do ojczyzny? Czy znajdują się wśród nas patrioci? Myślę, że dziś też kochamy naszą 

ojczyznę, ale okazujemy tę miłość w inny sposób. Najczęściej  poprzez szacunek do naszego godła                  

i flagi państwowej, poprzez wywieszanie flagi przy naszych domach, aby pokazać, że jednoczymy się                

z narodem podczas świąt narodowych, że jesteśmy Polakami. Nadal stoimy na baczność, słysząc 

Mazurka Dąbrowskiego - nie dlatego, że tak należy, lecz właśnie  z powodu szacunku dla tych, którzy 

zginęli po to, żebym mógł żyć w wolnym kraju, chodzić spokojnie do szkoły, sklepu czy na plac zabaw, 

nie martwić się, że wokół toczy się wojna. 

 Czy ja, tak młody człowiek, mogę okazać miłość i szacunek swojej ojczyźnie podczas 

codziennych obowiązków i zajęć? Myślę, że miłość do ojczyzny to również dbanie  o porządek dookoła 

siebie. Zależy mi na czystej, pięknej Polsce, dlatego sprzątam po sobie  nad rzeką i w lesie, segreguję 

śmieci w moim domu, nie niszczę roślinności. Staram się  pomagać innym i być przykładnym uczniem. 

Czynnie udzielam się podczas organizacji apeli szkolnych i innych uroczystości związanych                             

z obchodami świąt narodowych. Staram się mówić poprawną polszczyzną. Powyższe czynności wydają 

się drobiazgami, ale w dzisiejszych czasach to właśnie w takich drobiazgach przejawia się miłość                   

do ojczyzny. 

            Nie wiem, czy jestem dobrym Polakiem, ale staram się żyć tak, aby moi rodzice  i moi 

dziadkowie  byli ze mnie dumni. By otaczający mnie ludzie  mówili, że jestem dobrym chłopcem.    

 

Praca wyróżniona w Powiatowym Konkursie Literackim Piszę sercem, sercem maluję – 2018. 
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