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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    
KOCHANI CZYTELNICY!         

WITAMY PO FERIACH! POŁOWA SZKOLNEGO ROKU ZA NAMI! A CO SIĘ DZIAŁO? 

PAMIĘTACIE? JEŚLI NIE, CHĘTNIE WAM PRZYPOMNIMY NAJWAŻNIEJSZE 

WYDARZENIA MINIONYCH MIESIĘCY. TO DLA WAS REJESTRUJEMY 

NIEZAPOMIANE CHWILE UCZNIOWSKIEGO ŻYCIA. GOTOWI NA WSPOMINANIE? 

ZAPRASZAMY DO LEKTURY! 

  
ZESPÓŁ REDAKCYJNY    
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„Jestem sobie górniczek.  

Kopię w kopalni chodniczek.  

Kopię węgiel ładniutki,  

jestem cały czarniutki.  

Na głowie mam czapeczkę,  

a w ręku trzymam lampeczkę.  

Kopię węgiel stuk, stuk, stuk.  

Każdy mówi, żem ja zuch.” 

4 grudnia świętowaliśmy razem z górnikami Barbórkę.         

Z okazji Dnia Górnika w oddziałach przedszkolnych   

odbyło się spotkanie z przedstawicielem jednego                      

z najstarszych i najtrudniejszych zawodów. Górnik 

opowiadał o trudnej pracy w kopalni. Dzieci                         

z zainteresowaniem i uwagą słuchały przybyłego                

do nas gościa. Zadawały mnóstwo ciekawych pytań.           

Na koniec obdarowały górnika własnoręcznie 

wykonanym prezentem i podziękowały za przybycie. 

Każdy przedszkolak w ramach podziękowań za miłe 

przywitanie otrzymał od zaproszonego gościa słodką niespodziankę. Dziękujemy Górnikom za 

trud i ciężką pracę pod ziemią oraz życzymy tylu wyjazdów ilu zjazdów.     A.B., E.K., J. B., B. Ż. 
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MIKOŁAJKOWA KRAINA 

BAJEK DLA RODZICÓW   
Uczniowie klasy V a i klasy VII a 

ofiarowali swoim Rodzicom, Babciom, 

Dziadkom, Rodzeństwu wyjątkowy 

przedświąteczny prezent. 7 grudnia o godz. 

17.00. zabrali ich do Mikołajkowej Krainy 

Bajek na niepowtarzalne spotkanie m.in.    

z dobrą wróżką, złym wilkiem                        

i wymarzonym księciem, dzięki czemu 

wszyscy mogli znów poczuć się jak dzieci.  

A to dlatego, że uczniowie zaprezentowali 

własne wersje znanych bajek: Czerwonego Kapturka w języku angielskim oraz Kopciuszka. 

Oprócz tego przedstawili w formie słuchowiska i dramy Bajkę o puszystym i puchatym           

z adwentowym przesłaniem: „Tylko od ludzi zależy, czym się ze sobą dzielą.  A to, czym się 

podzielą rośnie, wypełniając ich serca i myśli”. Zaproszonych gości odwiedził również św. 

Mikołaj  z drobnymi upominkami. Młodzież wspaniale zaprezentowała się swoim Rodzinom, 

które mogły podziwiać przy 

słodkim poczęstunku 

umiejętności  

i talenty swoich pociech.  

Nad całym przedsięwzięciem 

czuwali: p. E. Maciołek,  

p. M. Kowalska, 

 p. A. Czerwińska,  

p. A. Pawlak, p. R. Pietras,  

p. P. Filipek. 
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Kiermasz bożonarodzeniowy  
By Boże Narodzenie było w nas… 
 Boże Narodzenie to wyjątkowy, magiczny czas, a każdy moment 
poświęcony na tworzenie świątecznych ozdób, potęguje ten klimat. Świąteczne 
przygotowania w naszej szkole zawsze tworzą niepowtarzalną atmosferę.  
        W tym roku 11-12 grudnia odbył się w szkole kiermasz 
bożonarodzeniowy. Wszyscy włożyli wiele serca i pracy w przygotowania, 

zapewniając miłą świąteczną atmosferę, która wszystkim się udzieliła. Pomysły wykonania kartek 
świątecznych, stroików, wdzięcznie wyglądających choinek     i przeróżnych ozdób choinkowych 
przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Na kiermaszu można było zaopatrzyć się w świąteczne 
upominki, wypić gorącą, pachnącą piernikami kawę lub herbatę oraz skosztować pysznych wypieków 
wykonanych przez dzieci, rodziców i babcie uczniów naszej szkoły. Całą imprezę uświetnił 
profesjonalny występ Orkiestry Gomulin, która zagrała świąteczne kolędy.  
        W imieniu Rady Rodziców, uczniów i pracowników pragniemy serdecznie podziękować 
wszystkim zaangażowanym w przygotowanie ozdób, słodkości oraz pracę podczas świątecznego 
kiermaszu.  
        Składamy najserdeczniejsze podziękowania wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób 
przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia kiermaszu wielokrotnie podkreślając, że robią 
to ze szczerych chęci i pomocy szkole. Dzięki Waszej wspaniałej pracy kiermasz przygotowany był 
perfekcyjnie. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Pani Marzeny Lasoty – pomysłodawczyni 
kiermaszu. 
Podziękowania kierujemy również do osób kupujących, którzy swoją hojnością wsparli nasze 
przedsięwzięcie.  
 

 

 

Dochód wyniósł 5014 złotych i 60 groszy.  Zgodnie z życzeniem uczniów  zakupiono mikroporty.  
      

                                                                                          Z wyrazami szacunku: 
Iwona Zapała - dyrektor szkoły   

Joanna Pirek - przewodnicząca Rady Rodziców 
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Jak zwykle uczniowie z wielkim 

zaangażowaniem przygotowali 

tegoroczne jasełka. Świetnie 

wcielili się w role Świętej Rodziny, 

pasterzy, aniołów…,  by 21 XII 

2018 r. przed licznie zgromadzaną 

publicznością zaprezentować 

bożonarodzeniowe przedstawienie.               

Mali aktorzy słowem, śpiewem          

i tańcem przedstawili historię 

narodzin Syna Bożego i wprowadzili 

widownię w piękną świąteczną 

atmosferę. Tegoroczne jasełka miały 

na celu nie tylko przypomnieć 

wydarzenia sprzed 2000 lat,            

ale także uwrażliwić młodzież           

i dzieci na potrzeby ludzi starszych, 

często schorowanych, samotnych. 

Przeżywanie tak pięknych, 

radosnych, pełnych rodzinnego 

ciepła Świąt Bożego Narodzenia     

w samotności staje się szczególnie przykre i bolesne, o czym my młodzi często zapominamy. Stąd na 

zakończenie głośno wybrzmiały słowa pięknej pastorałki: „Oto dziś narodziła się Miłość, Bóg jest         

z nami – już nie jesteś sam.” Pani dyrektor Iwona Zapała złożyła wszystkim ciepłe, świąteczne 

życzenia: „Szanowni Goście, Nauczyciele, Drodzy Uczniowie i Rodzice!  

  Z okazji Świąt pragnę złożyć Wam 

najserdeczniejsze życzenia przeżywania 

Bożego Narodzenia w radości i w rodzinnej 

atmosferze. Niech ten niezwykły czas 

będzie okazją do umacniania więzi               

z najbliższymi, wypełni Wasze serca 

spokojem oraz życzliwością. W 2019 roku 

życzę realizacji planów i zamierzeń oraz 

spełnienia najpiękniejszych marzeń”.  M.T. 
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GMINNY KONKURS 

WIEDZY „100 – 

LECIE PRAW KOBIET 

W POLSCE” Sejm  RP ustanowił 

rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Nasza szkoła 

postanowiła uczcić 100. rocznicę przyznania 

Polkom praw wyborczych i oddać hołd 

pierwszym parlamentarzystkom, a zarazem 

podsumować obchody stulecia 

niepodległości Polski. Dlatego Szkolny Klub 

Obywatelski zorganizował Gminny Konkurs 

Wiedzy „100 – lecie Praw Kobiet w Polsce”, 

nad którym honorowy patronat objęła 

Przewodnicząca Rady Gminy Wola 

Krzysztoporska   p. Małgorzata 

Gniewaszewska.  10 stycznia do 

konkursu przystąpiło 20 uczniów            

ze Szkół Podstawowych               

w Gomulinie, Bogdanowie, 

Parzniewicach i Krzyżanowie. 

Celem konkursu była m.in.  

popularyzacja zagadnień 

związanych z historią uzyskania 

praw przez kobiety i pogłębianie 

współpracy między szkołami       

z terenu naszej gminy.             

Uczestnicy, rozwiązując zadania 

konkursowe, wykazali się dużą 

wiedzą na temat historii praw 

kobiet w Polsce i na świecie.        

I miejsce zajęła Zuzanna Zapała 

(SP Bogdanów), II miejsce - 

Ewelina Gawłowska (SP 

Parzniewice), a III miejsce przypadło Zuzannie Mazerant z naszej szkoły. Pani dyrektor I. Zapała     

oraz M. Gniewaszewska podsumowały konkurs i wręczyły laureatkom nagrody.  Przewodnicząca 

Rady Gminy odpowiedziała również na pytania dotyczące sytuacji współczesnych kobiet, ich 

działalności społecznej i politycznej, a także obdarowała wszystkich uczestników konkursu 

słodkimi upominkami. Koordynatorkami konkursu były p. Ewa Maciołek i p. Małgorzata 

Kowalska.                                                                                           E.M., M.K. 

 

 



7 

 

 

Dnia 19 stycznia 2019 r.  odbył się Dzień Babci  i Dziadka. Na uroczystość przybyło kilkuset 

gości. Hala gimnastyczna pękała w szwach. Przed taką publicznością uczniowie kl. 0 - III 

zaprezentowali program artystyczny. Babcie i Dziadkowie słuchający wierszy i piosenek mogli 

wspomnieć swoje młodzieńcze lata. Program uatrakcyjniła inscenizacja pt. „Zbuntowany Czerwony 

Kapturek” oraz taniec koziorajka i krakowiak. Na koniec wszyscy goście zostali poczęstowani 

ciasteczkami i zaproszeni do wspólnej zabawy w rytmie „Kaczuszek”. Publiczność gromkimi brawami 

nagrodziła małych artystów za profesjonalny występ i stworzenie niepowtarzalnej atmosfery tego 

wyjątkowego święta.  

Pani dyrektor Iwona Zapała wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Panią Małgorzatą 

Gniewaszewską podziękowały uczniom za piękny występ, złożyły życzenia Babciom i Dziadkom          

z okazji ich święta. K. T. 
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 „Nad przepaścią” 

W dniu 23 stycznia 2019 r. w szkole 

odbył się spektakl profilaktyczny dla 

uczniów  klas VI-VIII i gimnazjum.  

Celem przedstawienia było poznanie 

siebie i innych członków grupy oraz 

swoich mocnych i słabych stron. 

Ponadto uwrażliwiało uczniów na 

wartości, którymi kierują się w życiu. 

Zachęciło uczniów do wyznaczenia sobie 

celów i stopniowego ich realizowania.  

Przedstawione treści uwrażliwiły dzieci 

na   wartości i świadome kierowanie się 

nimi w życiu, dokonywanie wyborów 

zgodnych z powszechnie cenionymi 

wartościami, uświadomienie sobie, co może nam uniemożliwić realizację naszych planów. Uczniowie                             

z zaangażowaniem uczestniczyli w spektaklu, który w przystępny sposób ukazał skutki zażywania 

substancji psychoaktywnych. 

W sobotę 2 lutego 2019 r.  wszystkie dzieci z  oddziałów 

przedszkolnych, klas I-III i starsi uczniowie kl. IV –VIII 

i gimnazjum  mieli okazję pobawić się na Zabawie 

Choinkowej.  Młodsze dzieci zabawiali animatorzy, 

przebrani za kolorowych klaunów i zielonego dinozaura,  

którzy umilali wspólną zabawę, prowadząc ciekawe 

konkursy. W dobrym klimacie muzycznym, nad którym 

czuwał po raz pierwszy DJ-Norbert, hala sportowa tętniła życiem. Miejsca do tańca nie 

brakowało, a barwne korowody tanecznych grup wirowały w rytm ulubionych przez wszystkich 
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przebojów. Młodsi przenieśli się  w zaczarowany świat postaci bajkowych. Każde dziecko było 

przebrane za ulubionego bohatera. Wśród radosnych i rozbieganych maluchów, którzy przyszli 

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

motyle, dobre wróżki, urzekające księżniczki, ale nie zabrakło też odważnych Batmanów,  

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

urozmaicały różnego rodzaju zabawy. Uczestnicy i zwycięzcy konkursów mogli liczyć na fajne 

nagrody. Podczas tej choinkowej zabawy panowała iście karnawałowa atmosfera.  Rada 

Rodziców nie zapomniała o zaproszeniu Mikołaja, który odwiedził wszystkie dzieci                    

i obdarował pięknymi prezentami – paczkami pysznych słodkości.   I.Z. 
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Czym kierować się przy wyborze dalszej drogi kształcenia? Jaką szkołę wybrać? Odpowiedzi na te i wiele innych 
pytań można było uzyskać 8 lutego podczas Gminnych 
Targów Edukacyjnych, które odbyły się w naszej szkole. Dla 
uczniów klas gimnazjalnych oraz klas VIII, którzy poważnie 
planują swoją edukację, szkoła przygotowała Gminne Targi 
Edukacyjne pod honorowym patronatem wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska – pana Romana Drozdka. 

Uroczystego otwarcia targów dokonali dyrektor Szkoły 
Podstawowej – pani Iwona Zapała, zastępca Wójta Gminy 
Wola Krzysztoporska – pan Mieczysław Warszada oraz 

przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. 
O znaczeniu targów dla młodzieży mówiła w swoim 
wystąpieniu Iwona Zapała, dyrektor Szkoły Podstawowej. 
Pani dyrektor podkreśliła, jak ważne jest umożliwienie 
młodym ludziom dostępu do informacji o instytucjach 
edukacyjnych funkcjonujących w najbliższej okolicy oraz to,            
że Szkoła Podstawowa w Gomulinie dba, aby targi spełniały 
jak najlepiej funkcję wspierania młodych ludzi w procesie 
podejmowania decyzji dotyczących ich dalszej ścieżki 
kształcenia. 
Głos zabrał również zastępca wójta Gminy Wola 
Krzysztoporska pan Mieczysław Warszada, który wyraził 
swoje uznanie dla tego rodzaju przedsięwzięć oraz życzył 
młodzieży, aby - z bogatego wachlarza możliwości 
kształcenia - wybrali ten najwłaściwszy dla nich. W sumie 
podczas targów swoją ofertę zaprezentowało 16 wystawców 
- licea ogólnokształcące, technika i szkoły branżowe. Oprócz 
szkół z Piotrkowa Trybunalskiego, pojawiły się także szkoły          
z Bełchatowa, Bujen i Szydłowa. Tegoroczną nowością były 
warsztaty przeprowadzone przez doradców zawodowych       
z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie 

Trybunalskim oraz Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piotrkowie Trybunalskim.                      
Ze specjalistami można było porozmawiać o swoich zainteresowaniach oraz oczywiście o wyborze dalszej ścieżki 
kształcenia. Mamy nadzieję, iż spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, 
prezentacje, warsztaty oraz bezpośrednie rozmowy z absolwentami i kadrą szkół pozwoliły rozwiać wiele 
wątpliwości oraz uzyskać kompleksową informację o możliwościach dalszego kształcenia się.  E.K. 
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Z okazji Dnia Zakochanych w Szkole 
zorganizowano zabawę walentynkową 
pod hasłem „Randka w ciemno”. Zabawa 
wzorowana była na popularnym niegdyś 
programie telewizyjnym. Uczestnicy 
szkolnej randki mieli okazję wybrać        
„w ciemno” najbardziej odpowiadającą im 
kandydatkę lub kandydata. Oczywiście 
wyboru dokonywano pół żartem, pół serio 
w atmosferze ogólnej zabawy i śmiechu. 
Nagrody także przybrały formę 

uczniowskiego żartu – podróży do Trójmiasta –  (Majków Duży, Majków Średni, Majków Mały), 
uroczystego  obiadu w „szkolnej stołówce” czy biletu wstępu na szkolny maraton filmowy.           
Po randce szkolni kupidyni rozdali pocztę walentynkową  i wskazali króla i królową 
tegorocznych walentynek (osoby, które otrzymały najwięcej kartek i listów). Byli to: Patrycja 
Marczak z kl. IIIaG i Przemysław Michalak z kl. VIII.  Zabawę zorganizowano pod kierunkiem 
opiekunów SU         - p. J. Murat i p. A. Siekańskiej. 

 S.U. 
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OSIĄGNIĘCIA  UCZNIÓW W KONKURSACH I ZAWODACH SPORTOWYCH 
 W I PÓŁROCZU ROKU SZK. 2018/2019 

Lp. Nazwa konkursu Ranga Miejsce Nazwisko i imię ucznia, klasa, drużyna 

1. XVIII Przegląd 

Kolęd i Pastorałek w 

Szydłowie  

powiatowy I 

 

wyróżnienie 

Kluf Joanna kl. IIIaG 

 

Dryżek Aniela i Pirek Celina oddział 
przedszkolny a 

2. Wojewódzkie 

Konkursy 

Przedmiotowe 

wojewódzki udział w 

etapie 

rejonowym 

Marczak Patrycja kl. IIIaG, Malicki Wiktor kl. 

IIIbG 

Plich Mateusz kl. VIII 

3. 100 – lecie Praw 

Kobiet w Polsce 

gminny III  Mazerant Zuzanna kl. IIIbG 

4. Konkurs Literacki i 
Plastyczny o 

Tematyce 

Profilaktycznej 

gminny 
(konkurs 

plastyczny) 

kl. I-III 

I 
 

 

 

Szafnicka Alicja kl. Ib 
 

 

 

kl. IV-VI II Plich Kinga kl. VIa 

kl. VII-VIII 
 

I 
II 

Sobutkowska Martyna kl. VIIb 
Skupień Maria kl. VIIa 

kl. III gim. 

 

I 

II 

Łuczyńska Natalia kl. IIIaG 

Cieślak Paulina kl. IIIbG 

gminny 

(konkurs 
literacki) 

kl. IV-VI 

 

 

I 
II 

wyróżnienie 

 

 

Stańczak Julia kl. VIa 
Mazerant Marcelina kl. Va 

Białas Natalia kl. Vb 

 

kl. VII-VIII 
 

II 
wyróżnienie 

Adamczyk Michalina kl. VIII 
Motyl Natalia kl. VIIa 

kl. III gim. I 

II 

Malicka Angelika kl. IIIaG 

Mazerant Zuzanna kl. IIIbG 

5. Zawody w Szachach 

Drużynowych 

powiatowe III (drużyna) 

 

 
IV (drużyna) 

Adamczyk Michalina, Wesołowski Kacper kl. 

VIII, Podlecki Marcel kl. IIIaG 

 
Staszek Aleksandra, Kowalski Antoni kl. VIa, 

Białas Artur, Siedlecki Dawid kl. Vb 

6. Konkurs literacki 
„Życzenia dla 

Polski” 

szkolny 
kategoria kl. 

IV-VI 

 

I 
II 

III 

 

Mazerant Marcelina kl. Va 
Fajkowska Patrycja kl. Vb 

Plich Kinga kl. VIa, Harlejczyk Kamil kl. VIb 

 

kategoria kl. 

VII-VIII i 

gimnazjum 

I 

 

II 

III 

Galicki Mateusz kl. VIb, Galicki Kacper kl. 

IIIaG 

Skupień Maria kl. VIIa 

Marczak Patrycja kl. IIIaG 

7. I Rzut Ligi 

Zrzeszenia LZS  

wojewódzki I 

 

Gomula Wiktora kl. VIII – pchniecie kulą 

Kamińska Oliwa kl. VIa – bieg na 600 m 

II 
 

 

Matyja Wiktoria kl. VIa – skok w dal 
Matyjaszczyk Kacper kl. VIII – skok w dal 

Wesołowski Kacper kl. VIII – pchnięcie kulą 

III Kordowiak Kacper kl. Va – rzut piłeczką palant. 

Świerczek Natalia kl. IIIaG – bieg na 100 m 
Cieślak Paulina kl. IIIbG – bieg na 300 m 
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PO DOKONANIU KLASYFIKACJI NAJWYŻSZE  WYNIKI  W NAUCE OTRZYMALI 

NASTĘPUJĄCY UCZNIOWIE KLAS V-VIII  I GIMNAZJUM: 

 

 Klasa V a: Marcelina Mazerant, Maja Wiórek, Martyna Kowalczyk; 

 Klasa V b: Patrycja Fajkowska, Alicja Lasota; 

Klasa VI a: Antoni Kowalski, Kinga Plich; 

Klasa VII a: Julia Kabzińska, Natalia Kabzińska; 

Klasa VII b: Jakub Bugajski; 

Klasa III a G: Angelika Malicka, Patrycja Marczak, Natalia Łuczyńska 

Klasa III b G: Zuzanna Mazerant 

GRATULUJEMY!   SU 

 

   

W dniu 08.02.2019 r. w Starostwie Powiatu Piotrkowskiego odbyło się podsumowanie 

roku sportowego. Nasza szkoła otrzymała nagrodę w postaci piłek do koszykówki i piłki ręcznej oraz 

pucharu za krzewienie kultury fizycznej i sportu.  

W rankingu szkół gimnazjalnych zdobyliśmy IV miejsce w powiecie. Także wśród szkół 

podstawowych zajęliśmy  IV miejsce i otrzymaliśmy puchar . 
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PRZEPRASZAM ZA SPÓŹNIENIE 

Uczeń spóźnił się na lekcję. 

- Dlaczego się spóźniłeś?- pyta nauczycielka. 

- Bo myłem zęby, ale obiecuję, że się to więcej nie powtórzy. 

ULUBIONY PRZEDMIOT 

 

- Jaki przedmiot w szkole lubisz najbardziej?- pyta tata. 

- Dzwonek – odpowiada syn. 

 DYLEMATY? 

Na przerwie koleżanki rozmawiają o feriach. Kilka dziewczyn było 

nad morzem, ale większość w górach. Jedna z nich musiała spędzić 

zimowy wypoczynek w domu. Pyta pozostałe: 

- Jaka jest różnica między wczasami w górach a wczasami nad morzem? 

- W górach ceny są wysokie – odpowiada miłośniczka Bałtyku. 

- A nad morzem słone – dodaje turysta z Tatr. 

 

 

 

OSZCZĘDNOŚĆ CZY SKĄPSTWO? 

 Pewien uczeń zbierał pieniądze na nową konsolę. Niestety, lubił też ciasteczka. Pewnego 

razu wpadł na pomysł, jak zjeść ulubione babeczki zupełnie za darmo… 

- Ile kosztuje okruszek babeczki? - pyta w cukierni. 

- Okruszek to nic nie kosztuje – odpowiada sprzedawczyni. 

- To proszę mi nakruszyć sześć sztuk. 

 

 

W POCIĄGU 

- Czy zapłaciłeś za psa?- pyta 

Jasia konduktor. 

- Ależ skąd , dostałem go na 

urodziny. 
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Marzec – już czujemy wiosnę, a wraz z nią pojawią się: słońce, zieleń, zapachy  i smaki.                  

Na razie mamy Wielki Post, wiec stronimy od łasuchowania, ale po nim będzie Wielkanoc! Już 

teraz przygotowaliśmy dla Was sprawdzony przepis na mazurek. Z łatwościa sami   go upieczecie. 

Na pewno sprawicie rodzince niespodziankę! 

TRADYCYJNY MAZUREK WIELKANOCNY - KAJMAKOWY Z ORZECHAMI                             

I BAKALIAMI 

 

SKŁADNIKI 

SPÓD 

160 g masła 

100 g cukru pudru 

2 żółtka 
250 g mąki 

MASA KAJMAKOWA 

500 ml śmietanki 36% i 1/2 szklanki cukru 

lub 1 puszka słodzonego mleka skondnsowanego 

lub 1 puszka gotowej masy kajmakowej ("krówkowej") 

DEKORACJA 

migdały, orzechy, suszone owoce np. gruszka, śliwki, rodzynki  

 

PRZYGOTOWANIE 

SPÓD 

Masło dokładnie utrzeć z cukrem pudrem i żółtkami, następnie dodać przesianą mąkę i wymieszać. Połączyć ciasto       
w kulę, w razie potrzeby dodać odrobinę zimnej wody w celu ułatwienia połączenia się składników. Zawinąć w folię      

i włożyć do lodówki na godzinę. Formę o wymiarach 20 x 30 cm wysmarować masłem i wyłożyć papierem                  

do pieczenia. Dno i 1 cm boków wyłożyć rozwałkowanym ciastem i piec przez ok. 15 minut na złoty kolor                    

w piekarniku nagrzanym do 190 stopni C. Po ostudzeniu posmarować masą kajmakową (3 przepisy do wyboru poniżej) 

i dekorować migdałami, orzechami i owocami wedle uznania i fantazji. 

 

MASA KAJMAKOWA (3 SPOSOBY) 

Śmietankę i cukier zagotować w rondelku mieszając aż cukier się rozpuści. Gotować na małym ogniu co chwilę 

mieszając rózgą, aż masa zgęstnieje i nabierze słomkowej barwy, ok. 30 minut. Ostudzić i posmarować spód mazurka. 

Puszkę ze słodzonym mlekiem skondensowanym wstawić do garnka, zalać wodą i gotować na małym ogniu przez ok.      

2 godziny. Wyjąć, odczekać, aż trochę ostygnie, otworzyć, posmarować ciasto.150 g miękkiego masła ubić na puszysty 

biały krem, następnie stopniowo dodawać gotową masę kajmakową z puszki cały czas ubijając. Gotowy krem 
rozsmarować na spodzie. Ciasto udekorować bakaliami.     

      Przepis pochodzi ze stronu internetowej- Kwestia SMAKU. 
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W tym numerze Bratka prezentujemy tomik poetycki pt. TAK CIĘ KOCHAM, POLSKO! Jego 

publikację zapowiadaliśmy w grudniowym wydaniu gazety. To zbiór wierszy                               

o tematyce patriotycznej, których autorami są uczniowie klas V-VII i III gimnazjum                          

z naszej szkoły. Do każdego utworu Zuzia z klasy VIII przygotowała rysunek tematyczny. Aby 

dowiedzieć się jak dwudziestu jeden młodych poetów opisało wierszem swoje uczucia, myśli      

i refleksje o Ojczyźnie, wybierzcie się do szkolnej biblioteki. Tam znajdziecie ich publikację. 

A my już teraz prezentujemy jeden z wierszy… 

 

Alicja Cieślak 

Dziękuję 

Dziękuję za biel i czerwień 

   Co spotkały się w uścisku wiernie 
   Sprawiają, że pamięć nie umiera 
  O naszych  
  Polskich bohaterach 

Dziękuję za każdy krzyk rozpaczy 
Co w sercach matek tyle znaczy 
Za ból co jeszcze dziś doskwiera 

W myśli  
O polskich bohaterach 

Dziękuję za każdy łyk oddechu 
Niedzielne śniadanie bez pośpiechu 
Za dobre dłonie co los mi ścielą 
Chwała  
Polskim bohaterom 

Dziękuję za upór Wasz tak hardy 
Do krwi ostatniej 

Bez pogardy 
Bez cienia strachu co solą w oku 

Za to że inni mogli stać z boku 
Dziękuję Polsko 
Będę Ci służyć 
I nie ulegniesz jak nie uległaś 
Nie damy domu swego zburzyć 
I pozostaniesz Niepodległa 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z okazji nadchodzących świąt WIELKIEJ NOCY życzymy 
      

Redakcja                                                           

 


