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   REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

             W GOMULINIE 

    

KOCHANI CZYTELNICY!         

WITAMY W PRZEDEDNIU WAKACJI! ROK SZKOLNY 2018/19 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! 
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EUROWEEK – SZKOŁA LIDERÓW W RÓŻANCE 

 

W dniach 12-16 marca 2019 roku, uczniowie klasy VIII wraz z opiekunami 

p. Beatą Kędziorą i p. Anną Siekańską, wzięli udział w programie EuroWeek – 

Szkoła Liderów w Różance.   

 Warsztaty te są projektem edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom 

aktywnie włączyć się w życie demokratycznego społeczeństwa dzisiejszej Europy 

oraz rozwinąć najbardziej cenione w chwili obecnej umiejętności społeczne: 

przewodzenia, autoprezentacji oraz pracy w zespole.  

 Zajęcia prowadzone były w formie interaktywnych warsztatów, gier 

symulacyjnych i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców Fundacji EuroWeek – 

stowarzyszenia posiadającego wieloletnie doświadczenie w działalności edukacyjnej 

na rzecz młodzieży.  

Uczniowie nasi prowadzili konwersacje w języku angielskim z wolontariuszami 

z krajów Azji, Ameryki Południowej, Środkowej oraz Afryki. 

 Poznali tradycje, muzykę i tańce narodowe krajów wolontariuszy 

goszczonych przez Fundację EuroWeek.  Udział w obozie był świetnym sposobem 

na niestandardową naukę języka angielskiego i niepowtarzalną szansą na poznanie 

wspaniałych ludzi. 

 Podczas 5-dniowej wycieczki uczniowie zwiedzili Kłodzko i Bystrzycę 

Kłodzką. Odwiedzili Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, w którym słuchali 

swoich ulubionych utworów, ale również poznali historię piosenki, mieli możliwość 

wirtualnego przymierzenia strojów scenicznych gwiazd, nagrania własnego utworu 

w studio, czy zaśpiewania na słynnej 

opolskiej scenie. W drodze powrotnej 

zwiedzili Hydropolis we Wrocławiu, 

w którym różnorodne technologie 

multimedialne, interaktywne instalacje, 

wierne repliki i modele oraz bogate        

w informacje ekrany dotykowe służą 

jednemu celowi: ukazaniu wody 

z różnych, fascynujących perspektyw. 
 

B. K. 
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ODKRYWAMY ŁÓDŹ 

  

 
 
 

6 marca uczniowie klas Va, VIIa i VIIb wybrali się na wycieczkę do Łodzi. 

Swoją turystyczną przygodę zaczęli od spaceru ulicą Piotrkowską. Przewodnik 

w ciekawy sposób przedstawił historię miasta, wymieniał znane osoby związane 

z Łodzią, pokazywał pomniki. Ogromne wrażenie wywarł na naszej grupie 

widok "Pasażu Róży", czyli  mozaiki ciętych lusterek, ułożonych na elewacji 

budynków. Uwagę przykuwały również barwne murale zdobiące ściany mijanych 

kamienic. Następnie wycieczkowicze zobaczyli nowoczesny dworzec kolejowy. 

Kolejnym punktem wyprawy był pobyt  w Planetarium EC1. Dzięki obejrzeniu 

pokazu „Niezbadane światy” uczniowie uświadomili sobie istnienie planet spoza 

naszego Układu Słonecznego – egzoplanet. Następnie uczestnicy wyprawy obejrzeli 

ekspozycję wnętrz z przełomu XIX    i XX wieku w rezydencji rodziny łódzkiego 

fabrykanta. Informacje zdobyte podczas zwiedzania Muzeum Herbsta uczniowie 

wykorzystali w czasie zajęć warsztatowych, które polegały na zaprojektowaniu 

pałacowych komnat z uwzględnieniem ich przeznaczenia i kolorystyki. Powstały 

ciekawe i oryginalne prace. O godzinie 17.30 grupa dotarła do Teatru Wielkiego 

na spektakl "Dziadek do orzechów". To baletowe widowisko o tematyce 

bożonarodzeniowej zachwyciło nas wszystkim - muzyką Piotra Czajkowskiego, 

choreografią, kostiumami, fabułą, scenografią. Przedstawienie sprawiło, że widzowie 

przenieśli się w cudowny, baśniowy świat marzeń. 

Uczestnicy wycieczki przez cały czas zachowywali się wzorowo pod czujnym okiem 

swoich wychowawców – Pani E. Maciołek, Pana J. Gizy i Pani A. Czerwińskiej. 

Oby kolejne wyprawy dostarczały takich emocji. 

 
E. M. 
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LAS W SŁOIKU





20 marca w naszej szkole odbyły się warsztaty przyrodnicze „Las w słoiku”. 

W zajęciach uczestniczyli uczniowie kl. Ib, IVa, Vb, VIa, VIb. Dzieci, pod 

kierunkiem instruktora, sadziły rośliny. W samodzielnie przygotowane warstwy 

podłoża oraz mchu wsadzały cebule kwiatów. Warsztaty te pozwoliły dzieciom 

poznać zasady pielęgnacji roślin. Sadzenie kwiatów i ozdabianie słoików sprawiło 

uczniom wiele radości. Warsztaty zorganizowała Pani Paulina Baras. 

 

P. B. 
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WITAJ, WIOSNO! 

 

Wiosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego Pierwszy Dzień Wiosny 

jest bardzo radosny i wyczekiwany przez wszystkie dzieci. 

 

Czym powitać cię Wiosenko,  

gdy zielona wracasz znów.  

Chyba tańcem i piosenką,  

bo to milsze jest od słów. 

 

21 marca 2019 r.  w naszej szkole, 

odbyły się Obchody Pierwszego Dnia 

Wiosny. Wszystko zaczęło się od dnia 

tematycznego ,,Szalonego kapelusza’’. W tym 

dniu dopełnieniem strojów były przepiękne 

i kolorowe nakrycia głowy.  

Dzieci z oddziałów przedszkolnych przygotowały przedstawienie na pożegnanie 

zimy  

i występy muzyczne pt., „Witaj, Wiosno’’.  Podczas przedstawienia można było 

zaobserwować jak dzieci wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem 

prezentowały swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Impreza, w której brały 

udział, była wyjątkową okazją do wzajemnego zintegrowania się i osiągnięcia 

osobistych sukcesów przez każde dziecko. 

Po zakończonym występie, uczniowie klas 

I-III udali się do hali sportowej, 

gdzie odbyły się przygotowane dla nich 

konkurencje sprawnościowe. Przedszkolaki 

uczestniczyły w grach i zabawach 

nawiązujących do rozpoczynającej się 

właśnie pory roku.  Impreza ta 

zintegrowała społeczność szkolną, 

wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede 

wszystkim była świetną zabawą. 
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III Gminny Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie                 

i Samorządzie Terytorialnym 

 
03.04.2019 r. odbył się w naszej szkole już III Gminny Konkurs Wiedzy 

o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym, nad którym patronat objął 

Wójt  naszej gminy, p. Roman Drozdek. Do międzyszkolnych zmagań przystąpiło 

16 uczniów z klas VIII i oddziałów gimnazjalnych Szkół Podstawowych 

w Gomulinie, Parzniewicach, Bogdanowie, Krzyżanowie i Woli Krzysztoporskiej.              

Celem konkursu było m.in. upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, 

szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego, wzmacnianie patriotyzmu lokalnego. 

Nagrodą główną był „Fotel Wójta Gminy Wola Krzysztoporska”, czyli sprawowanie 

przez jeden dzień funkcji włodarza naszej gminy.  

Konkurs składał się z części pisemnej i ustnej. Po podliczeniu punktów 

wyłoniono laureatów: III miejsce zajął Jakub Ziemba ze SP w Woli 

Krzysztoporskiej, II miejsce Karolina Ryszpan również ze SP w Woli 

Krzysztoporskiej, natomiast zaszczytne I miejsce i nagrodę główną zdobył Patryk 

Nowak, uczeń klasy VIII naszej szkoły. W trakcie uroczystego podsumowania 

konkursu wszyscy obejrzeli filmik nakręcony przez p. Rafała Pietrasa, w którym 

młodzież w zabawny sposób opowiadała, kim jest wójt, czym się zajmuje, co 

zrobiliby, gdyby pełnili tę zaszczytną funkcję. Pani dyrektor Iwona Zapała 

pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności. 

Wspólnie z p. Mieczysławem Warszadą, zastępcą Wójta, wręczyła nagrody 

laureatom konkursu. Oprócz nagrody głównej Patryk Nowak otrzymał również pióro 

z wygrawerowanym napisem „Marzenia się spełniają!”, które będzie mu 

przypominało tę wyjątkową chwilę. Wszyscy uczestnicy konkursu zostali 

obdarowani upominkami od pana Wójta. Na zakończenie przewodnicząca SU 

Patrycja Marczak wzięła w krzyżowy ogień pytań p. Warszadę, dzięki czemu 



8 

 

dowiedzieliśmy się, że najbardziej w szkole lubił j. polski, zawsze chciał zostać 

strażakiem oraz, że kiedyś drogi w naszej gminie będą gładkie niczym lustro.  

Konkurs przygotował Szkolny Klub Obywatelski, a jego koordynatorkami były 

p. Ewa Maciołek i Małgorzata Kowalska. Zwycięzcy serdecznie gratulujemy! 

 

Wiemy też, że Patryk już przygotowuje listę spraw i problemów, 

które w pierwszej kolejności rozwiąże zasiadając w Fotelu Wójta. 
 

E. M. 

M. K. 
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UCZNIOWIE RATUJĄ DZIECI NA ŚWIECIE 

 

Nasza szkoła już po raz trzeci brała udział w ogólnopolskiej akcji 

„Wszystkie Kolory Świata” organizowanej przez UNICEF Polska. Uczniowie 

przygotowali szmaciane laleczki będące symbolem pomocy, jakiej udzielą 

najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. 

„Wszystkie Kolory Świata” to akcja UNICEF, która już po raz piąty była 

przeprowadzana w polskich placówkach edukacyjnych. Miała ona na celu wsparcie 

programów szczepień ratujących życie dzieci w najuboższych krajach świata. 

W ramach akcji uczniowie własnoręcznie projektowali i szyli szmaciane laleczki. 

Każda z nich miała nadane imię i przypisany kraj, z którego pochodzi. Po 

zakończeniu prac w szkole zorganizowano wystawę, podczas, której 

przeprowadzono głosowanie na najbardziej oryginalną laleczkę. W tym roku 

zwycięzcą okazała się laleczka wykonana przez ucznia klasy III b - Mateusza 

Lasotę. 

    10 marca zorganizowano aukcję laleczek w kościele p.w. Św. Mikołaja Biskupa                         

w Gomulinie, podczas której każdy mógł się zaopiekować wybraną laleczką 

i przekazać darowiznę na rzecz ratowania życia dzieci. Podczas aukcji sprzedano 

20 laleczek za łączną kwotę 500 zł, którą przekazano na konto UNICEF. Zebrane 

środki umożliwią zaszczepienie dzieci mieszkających w najbiedniejszych krajach 

świata, gdzie codziennie zagrażają im takie choroby jak gruźlica, odra, tężec 

czy polio.          

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli nasz projekt. 
E. M. 
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UCZNIOWIE I LO Z RADOMSKA 

W NASZEJ SZKOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         W dniu 29.03.2019 r. w naszej szkole uczniowie I LO w Radomsku w ramach 

projektu: „Losy i działalność posłów II RP” do XXV sesji sejmu dzieci 

i młodzieży przedstawili życiorys Aleksandra Bogusławskiego – ps. literacki Jan 

Młot, ur. 27 maja 1887 r. we wsi Budków w województwie łódzkim, powiat 

piotrkowski. To polski działacz społeczno-polityczny, nauczyciel, publicysta, 

działacz NZCH, współzałożyciel PSL, a także Poseł na Sejm Ustawodawczy I, II. 

III, IV i V kadencji w II RP w latach 1919-1939. 

          Uczniowie w formie prezentacji multimedialnej przedstawili historię życia 

i działalność lokalnego patrioty.  Podsumowując przekazane informacje 

urządzili   dla uczniów Quiz zakończony nagrodami dla tych, którzy najlepiej 

go rozwiązali. Aby upamiętnić tę uroczystość przed szkołą ustawiono ławkę, na 

której znajduje się tabliczka pamiątkowa z hologramem. Po zeskanowaniu QR kodu 

przenosimy się na stronę internetową zawierającą informację nt. Aleksandra 

Bogusławskiego. W spotkaniu uczestniczyli: dyrektor szkoły Iwona Zapała, Jolanta 

Kołacińska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Woli Krzysztoporskiej, Karolina 

Piotrkowska główny specjalista do spraw oświaty w gminie Wola Krzysztoporska, 

Julia i Grzegorz Karlińscy autorzy książek z historii regionu piotrkowskiego, Edyta 

Michalak pracownik biblioteki publicznej w Gomulinie, krewni Aleksandra 

Bogusławskiego: Wojciech Kamiński lokalny pasjonat historii, bratanica Jadwiga 

Cieślak z mężem Janem, Barbara i Antoni Kamińscy, bratanek Tadeusz 

Bogusławski. 
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NIE MA NA ŚWIECIE NIC BARDZIEJ 

NIEWIDZIALNEGO NIŻ POMNIK 

 

16 maja uczniowie III klas oddziałów gimnazjalnych naszej szkoły wzięli 

udział w zajęciach edukacyjnych dot. problematyki upamiętniania walk i 

męczeństwa Polaków. Dwugodzinne warsztaty poprowadzili pracownicy łódzkiego 

oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Patrycja Resel i Bartosz Bijak. Zapoznali 

młodzież ze specyfiką pracy Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN, z 

podstawową terminologią związaną z zakresem działań tej instytucji oraz 

wybranymi miejscami pamięci narodowej i grobami wojennymi z terenu powiatu 

piotrkowskiego. Uczniowie dyskutowali m.in. na temat etyczności niektórych form 

upamiętniania bohaterów, mody patriotycznej, zastanawiali się czy funkcjonowanie 

w przestrzeni publicznej pomników czy tablic pamiątkowych upamiętniających 

różne wydarzenia może rozbudzić w mieszkańcach zainteresowanie historią lokalną. 

Najbardziej aktywni uczestnicy spotkania zostali obdarowani upominkami. 

Podsumowaniem spotkania był konkurs z nagrodami dla uczniów, w którym mogli 

sprawdzić swoją wiedzę z zakresu historii. Mamy nadzieję, że po takiej lekcji 

uczniowie nie przejdą obojętnie obok żadnego miejsca pamięci narodowej... 
 

E. M. 
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31 maja 2019 r. obchodziliśmy Święto Rodziny.  Z tej okazji uczniowie klas 

IV-VIII i gimnazjum zaprezentowali na scenie wybrany przez siebie utwór 

muzyczny zaczerpnięty z filmu animowanego dla dzieci.  Powodzeniem cieszyły się 

m.in. piosenki z filmów o Shreku, Herkulesie, królu Lwie czy Pocahontas. 

Wykonawcy prezentowali utwory na rozmaite sposoby: śpiewali, tańczyli, łączyli 

śpiew z krótką inscenizacją, prezentowali się w pięknych kostiumach, 

wykorzystywali rozmaite rekwizyty, np. instrumenty muzyczne, piłki, chusty, a 

nawet rośliny doniczkowe udające dżunglę. Zachwyt i salwę śmiechu u 

najmłodszych wywołały postacie Shreka i Fiony oraz postać ogromnego kangura, 

który „odwiedził” w tym roku naszą szkołę, aby poczęstować wszystkich 

cukierkami. Podczas uroczystości wypowiedziano i wyśpiewano życzenia 

skierowane do dzieci i ich rodziców z okazji Dnia Dziecka, Dnia Mamy i Taty. Do 

wzruszających słów wyrażających miłość i wdzięczność za wychowanie przyłączyła 

się także pani dyrektor Iwona Zapała, która złożyła wszystkim obecnym w sali 

serdeczne życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności. 

J. M.                                                                                          
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POSŁANKI XXV SESJI  

SEJMU DZIECI I MŁODZIEŻY 

 
Patrycja Marczak i Angelika Malicka, uczennice klasy III a oddziałów 

gimnazjalnych, zostały posłankami XXV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży.  

SDiM to ogólnopolski projekt organizowany przez Kancelarię Sejmu, Ministerstwo 

Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej  i ośrodek Rozwoju Edukacji.      

W związku z 80. rocznicą wybuchu 

II wojny światowej i udziałem w niej 

posłów Sejmu II Rzeczypospolitej 

temat przewodni tegorocznego 

zadania konkursowego brzmiał: 

„Posłowie Sejmu II RP. Ich losy i 

działalność w okresie II wojny 

światowej i okupacji”. W ramach 

konkursu trzeba było w sposób trwały 

upamiętnić losy i działalność posła 

sprawującego mandat w l. 1918 – 

1939, który podczas II wojny 

światowej działał dla dobra ojczyzny. 

Dziewczynki na bohatera swojego 

projektu wybrały Aleksandra 

Bogusławskiego. Ich praca została 

bardzo wysoko oceniona przez Komisję Konkursową (II miejsce w woj. łódzkim) 

i zagwarantowała im tytuł laureatów konkursu i miejsce wśród 26 młodych posłów 

reprezentujących województwo łódzkie podczas XXV sesji SDiM, co stanowiło 

główną nagrodę. 1 czerwca Patrycja i Angelika wzięły udział w obradach Sejmu 

Dzieci i Młodzieży  w Warszawie. Tak relacjonują to wydarzenie: O godz. 10.00 

obrady sejmu otworzył marszałek Marek Kuchciński, przekazując prowadzenie 

młodym marszałkom – Aleksandrze Bida, Piotrowi Polakowskiemu i Michałowi 

Warzecha. W obradach uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 

Narodowej p. Maciej Kopeć, rzecznik Praw Dziecka p. Mikołaj Pawlak, 

przedstawiciel Instytutu Pamięci Narodowej  p. Mateusz Szpytma, wicedyrektor 

Ośrodka Rozwoju Edukacji p. Stanisław Zubek,  przewodniczący Rady Dzieci i 

Młodzieży Polskiej p. Piotr Wasilewski. Posiedzenie rozpoczęły przemówienia 

gości, następnie zadawaliśmy pytania do Ministra Edukacji Narodowej. W dalszej 

części dyskutowaliśmy nad projektem uchwały XXV sesji. Dyskusja momentami 

była bardzo ożywiona, wymienialiśmy poglądy na temat stanu gospodarczego i 

politycznego naszego kraju, porównywaliśmy go z czasami II RP.  Najciekawszym 

momentem była ostatnia część obrad - czytanie poprawek do projektowanej 

uchwały i poddanie ich pod głosowanie. Przyjęta uchwała została w całości 

przegłosowana przez nas, młodych posłów. Obrady XXV Sesji Sejmu Dzieci i 

Młodzieży były dla nas niezapomnianą przygodą. Mogłyśmy zobaczyć jak sejm 

wygląda „od kuchni”, poczuć się jak prawdziwi parlamentarzyści. Z pewnością 

będziemy to miło wspominać. 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 

E. M. 

  



14 

 

VI GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

 

5 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się VI Gminny Konkurs 

Recytatorski Poezji Patriotycznej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego 

pod patronatem Wójta Gminy Wola Krzysztoporska Pana Romana Drozdka. 

Po wysłuchaniu recytacji  uczniów spośród 27 zgłoszonych do konkursu ze Szkół 

Podstawowych w Bujnach, Gomulinie, Krzyżanowie, Woli Krzysztoporskiej, 

Parzniewicach, kierując się takimi kryteriami jak: dobór repertuaru, interpretacja 

utworu, kultura słowa i ogólny wyraz artystyczny, komisja konkursowa w 

składzie: Małgorzata Gniewaszewska Przewodnicząca Rady Gminy Wola 

Krzysztoporska, Jolanta Kołacińska Dyrektor GOK-u  w Woli Krzysztoporskiej, 

Karolina Piotrkowska specjalista d/s. edukacji, Julia Karlińska pisarka, twórczyni 

ludowa, postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia: 

w kategorii kl. I-III: 
I miejsce – Anna Malicka (SP Gomulin) 

II miejsce – Zuzanna Dymus  (SP Bujny) 

III miejsce – Krzysztof Aksamit (SP Parzniewice) 

III miejsce – Alicja Kołba (SP Gomulin) 

III miejsce – Maja Maczugowska (SP  Krzyżanów) 

Wyróżnienia: Kalina Olejnik  (SP Wola Krzysztoporska), 

 Jakub Stawicki  (SP Wola Krzysztoporska),  

 

w kategorii kl. IV-VI 
I miejsce – Marcelina Mazerant (SP Gomulin) 

II miejsce –  Katarzyna Sawicka (SP Parzniewice) 

III miejsce –   Gabriela Gajda (SP Gomulin), Wiktoria Gomula (SP Gomulin), 

Kacper Baranowski  (SP Wola Krzysztoporska), Wiktoria Cieślik (SP Wola 

Krzysztoporska),  

Wyróżnienia: Maria Skupień (SP Gomulin), Marcelina Olejnik (SP Wola 

Krzysztoporska) 

 Po raz pierwszy w tym roku przyznano Nagrodę Publiczności. W kategorii 

kl. I-III zdobyła  ją Anna Malicka    (SP Gomulin) a w kategorii kl. IV-VIII 

Julia Renasik (SP Bujny).  

Zwycięzcy otrzymali bony podarunkowe do EMPIKU oraz nagrody 

książkowe.  Dyrektor szkoły Iwona Zapała pogratulowała wszystkim zwycięzcom 

oraz podziękowała nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu. 
 

A. Cz. 
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    Mama woła dziecko na podwórku: -                                

    Jaaaaaaaaaaaaaasiu do dooooomu! 

     - A co?! Spać mi się chce? 

     - Nie! Głodny jesteś! 

 
 

                                                                                        
- Synku, kiedy poprawisz dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem, mamusiu, nauczyciel nie wypuszcza 

dziennika z rąk. 
 

 
 
 
 

 
 

         Na lekcji geografii pani pyta: 

         - Jasiu, gdzie leży Kuba? 

         - W łóżku, bo jest chory. 
 
 
 
 
  

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki -odlatują, gdy tylko rozpoczyna się rok szkolny. 
 
 
 
 

Jaś przychodzi ze szkoły. 

Tata pyta się go: 

- Co dzisiaj dostałeś? 

- "Razem" szóstkę. 

- Jak to "razem"? 

- Jedynkę z w-f, jedynkę z matematyki, jedynkę z przyrody,       

jedynkę z historii, jedynkę z polskiego i jedynkę 

z angielskiego. 

- Masz szlaban. 
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„MOJE MARZENIA” 

    Nazywam się Ewelina, mam 12 lat. Kocham taniec, ale sama niezbyt dobrze 

umiem tańczyć. Nawet kiedy jestem w szkole, to ciągle o tym myślę. Od pewnego 

czasu nie mogę się na niczym innym skupić. 

    W końcu poprosiłam rodziców, aby zapisali mnie na lekcje tańca. Oni najpierw nie 

podeszli do tego zbyt poważnie i zlekceważyli moją prośbę, uznawszy, że to kolejny 

z moich dziwnych, nieprzemyślanych pomysłów. Ja jednak nie odpuściłam i po kliku 

dniach znów wróciłam do tematu. Mama już nie była taka obojętna i sceptycznie 

nastawiona do mojej prośby. Widocznie widziała, że bardzo mi na tym zależy. 

Wkrótce powiedziała, że zapisze mnie do szkoły dopiero w przyszłym roku. 

Byłam trochę zawiedziona, bo liczyłam na szybszy obrót sprawy, ale postanowiłam 

się nie przejmować i cieszyć się tym, co mam, czyli moimi marzeniami o tańcu. 

Zaczęłam, więc sobie wyobrażać jak tańczę na parkiecie walca, tango, cza-czę itd. 

To było naprawdę coś niesamowitego. I tak mijały kolejne miesiące i dni. Nauka 

i marzenia o tańcu wypełniały cały mój czas. Aż wreszcie niedługo miał nadejść ten 

moment, kiedy marzenia o tańcu mogły zacząć się spełniać.  

    Byłam naprawdę szczęśliwa, nie mogłam się doczekać, aż wejdę do szkoły i 

zacznę tańczyć. Wiedziałam, że taniec to to, co powinnam robić w życiu, mimo tego, 

że nie miałam z nim za dużo do czynienia, ale cały czas wypełniał jakby moją duszę 

i ciało. Jednak po pewnym czasie zauważyłam, że mam spory problem. A konkretnie 

zaobserwowałam, że wstydzę się tańczyć nawet w obecności bliskich mi osób, 

a co dopiero przed bardzo dużą publicznością. Pomyślałam sobie wtedy, że skoro już 

ubłagałam rodziców, to muszę się przełamać i spróbować zmierzyć się z moim 

wstydem. Postanowiłam wyobrażać sobie, że na scenie jestem tylko ja i muzyka. 

Jednak wcale to nie było takie proste. Mijały kolejne dni, a ja dalej myślałam o 

tańcu. Myślałam to dobre słowo, bo nie robiłam nic innego. Nie ćwiczyłam, nie 

tańczyłam nawet dla zabawy, po prostu miałam go tylko w głowie i to było bardzo 

dziwne. Tak zleciał czas, aż do końca roku szkolnego. 

     Nadeszły wakacje, a to oznaczało, że musiałam czekać jeszcze tylko dwa 

miesiące,              by zapisać się do szkoły tańca. Tymczasem musiałam się 

spakować i przygotować do wyjazdu. Jechałam na kolonie. Pomyślałam, że szybko 

miną dwa tygodnie wakacji    i zostanie mi jeszcze tylko sześć tygodni czekania. 

Byłam taka szczęśliwa. Wiem, że niektórzy na pewno pomyślą sobie, że jestem 

nienormalna, bo komu tak spieszy się do szkoły. Ale niech ludzie mówią, co chcą, 

dla mnie najważniejszym było spełniać marzenia, ale nie mogłam też się już 

doczekać tego wyjazdu na kolonie. Zapowiadało się, że będzie super. W końcu 

jechałam nad morze. Miało być naprawdę ciekawie. 

    Nadszedł dzień wyjazdu, a ja byłam taka podekscytowana. Po prostu chciałam już 

tam być. Po kilku godzinach podróży dojechaliśmy do ośrodka. Sam pensjonat robił 

ogromne wrażenie. Kiedy już wszyscy zostali zakwaterowani, przedstawieni sobie, 

zaczęło się, nazwijmy to, normalne życie kolonijne, to znaczy wycieczki, spacery 

i wspólne zabawy, zwiedzanie itd. Czas mijał bardzo przyjemnie i nie było mowy 

o nudzie. Któregoś dnia, jak zwykle mieliśmy robić coś według grafiku, ale jak się 

później okazało nasze plany bardzo się zmieniły. Formalnie w planie było napisane, 

że po kolacji jest ognisko. Ale ku mojemu zdziwieniu zamiast ogniska poszliśmy 
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na plażę. Dziewczyny zaproponowały żebyśmy urządzili konkurs tańca, ale nie dziś, 

tylko na koniec kolonii. Ale i tak dzisiaj mieliśmy coś zatańczyć. Pewnie myślicie, 

że się cieszyłam. Wręcz przeciwnie. Byłam załamana. W końcu już wcześniej 

powiedziałam, że wstydziłam się tańczyć przy innych. Kiedy wszyscy już zatańczyli 

i przyszedł czas na mnie, byłam tak zestresowana, a moje ruchy stały się tak dziwne 

i niezgrabne, że kiedy tylko zrobiłam obrót to od razu się przewróciłam. Czułam się 

strasznie, miałam wrażenie, że każdy się ze mnie śmieje, choć wcale nie patrzyłam 

na innych, tylko ze wstydu uciekłam do ośrodka, chciałam zapaść się pod ziemię. 

Pomyślałam, że to koniec marzeń o tańcu, że jestem beznadziejna i po prostu głupia. 

Potem wszyscy wrócili do pokojów, ale i tam dziewczyny ciągle mówiły o moim 

nieudanym występie i moich drewnianych nogach. Było mi wstyd, nie tylko przed 

innymi, ale przed samą sobą, że jak ja w ogóle mogłam marzyć o tańcu. 

Następnego dnia, nikt już nie mówił o moim występie, tylko niektórzy jeszcze 

chichotali, zerkając na mnie. A po kilku dniach wydawało się, że nikt już nie pamięta 

o mojej kompromitacji, nikt, poza mną samą. 

 Zbliżał się ostatni dzień kolonii i wszyscy szykowali się do swoich 

występów. Kiedy zobaczyłam jak inni z zapałem ćwiczą i pokonują swoje słabości, 

coś we mnie pękło. Pomyślałam, że o marzenia trzeba walczyć i pracować nad tym, 

by się spełniły. Postanowiłam, że się nie poddam i będę ćwiczyć, i zatańczę najlepiej 

jak potrafię.  

Nadszedł wreszcie ten wielki dzień i wszyscy mieli prezentować swoje układy. 

Każdy naprawdę się postarał. Kiedy wyszłam na scenę słyszałam śmiechy  i 

krytyczne komentarze na mój temat, że pewnie znów się przewrócę i zrobię z siebie 

pośmiewisko. Postanowiłam nie zwracać na to uwagi. Byłam zdeterminowana.  

Tym razem wyszłam i już się nie tylko nie przewróciłam, ale zatańczyłam całym 

sercem, duszą i ciałem. Czułam, że ten taniec mnie uskrzydla i niesie mnie gdzieś 

ponad przestrzeń. Czułam się wolna  i szczęśliwa. Byłam z siebie dumna, a wszyscy 

byli zachwyceni. Bili brawo i gratulowali.  

     Po tym wyjeździe zrozumiałam, że taniec daje mi szczęście, ale jeszcze większą 

radość daje mi wysiłek, który w to wkładam, bo wiem, że może z tego wyjść coś 

niesamowitego. Teraz wiem, że trzeba dużo pracować i ćwiczyć, a nie tylko marzyć  

i czekać.  

  Ale oprócz tego byłam szczęśliwa, że przezwyciężyłam samą siebie i wygrałam ze 

swoim lękiem, ze swoimi zahamowaniami. Teraz wiem, że trzeba walczyć ze swoimi 

kompleksami i walczyć o swoje marzenia, bo w życiu można się cieszyć nawet 

wtedy, kiedy coś nam nie wyjdzie, jeśli to niepowodzenie nas nie załamie  i  

poprowadzi nas do sukcesu.   

Przez resztę wakacji dużo ćwiczyłam i przygotowywałam się do zajęć w szkole 

tańca. Czułam, że jestem teraz inna i coraz więcej potrafię. Od września moje 

marzenia zaczęły się spełniać   i rozpoczęłam niezwykłą przygodę z tańcem. Jednak 

myślę, że moje marzenia spełniły się już wcześniej, kiedy pokonałam samą siebie … 

Autor: Marcelina Mazerant - finalistka. konkursu 

na opowiadanie olimpijskie im. Jana Parandowskiego 
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„JUTRO POPŁYNIEMY DALEKO…” 

 

19 czerwca br. nastąpiło zakończenie roku szkolnego. Tradycyjnie dzień ten 

rozpoczęto mszą świętą, ślubowaniem absolwentów i przekazaniem sztandaru 

uczniom klas VII. Po raz szósty wręczono również Nagrodę im. Księdza 

M. Wiewiórowskiego. Tym razem otrzymała ją pani Julia Karlińska – miłośniczka 

książek, bibliotekarz i przede wszystkim pisarka – oraz dwoje uczniów naszej 

szkoły: Patrycja Marczak z klasy IIIa G i Patryk Nowak z klasy VIII. Po rozdaniu 

świadectw ukończenia szkoły absolwenci zatańczyli poloneza, dziękując w ten 

sposób wszystkim za wspólną pracę, naukę, okazaną pomoc i życzliwość. Ten 

wyjątkowo piękny układ taneczny publiczność nagrodziła gorącymi owacjami.  

W dniu zakończenia roku szkolnego miejsce miały również serdeczne 

podziękowania złożone na ręce dyrekcji, wychowawców i rodziców. Na zakończenie 

uroczystości absolwenci gimnazjum, pragnąc pożegnać się z Gimnazjum im. Św. 

Jana Pawła II w Gomulinie, po raz ostatni odśpiewali jego hymn. Była to bardzo 

wzruszająca chwila, która z pewnością zapadnie na długo w pamięci uczniów. Z 

absolwentami pożegnali się również siódmoklasiści, których przedstawiciele 

zaśpiewali liryczną piosenkę i na osłodę tych smutnych chwil rozdali swoim 

starszym kolegom i koleżankom słodkie upominki. Całą uroczystość zakończono 

życzeniami skierowanymi do wszystkich uczniów. Pani dyrektor Iwona Zapała 

oraz przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego życzyli wszystkim dużo radości, 

zabawy i wypoczynku podczas rozpoczynających się właśnie wakacji. 

 

 

 

 

 

Pani Julia Karlińska odbiera 

statuetkę im. Ks. Mariana 

Wiewiórowskiego za krzewienie 

wartości chrześcijańskich 

i patriotycznych w naszej 

Małej Ojczyźnie. 
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Patrycja i Patryk odbierają nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego – 

naszego patrona. 

 

 

UCZNIOWIE, KTÓRZY OSIĄGNĘLI WYSOKĄ ŚREDNIĄ OCEN                               

W ROKU SZKOLNYM 2018/19 

Wiktor Malicki IV a 

Mikołaj Domagała IV b 

Zuzanna Dryżek IV b 

Bartłomiej Filipek IV b 

Marcelina Magiera IV b 

Zuzanna Pająk IV b 

Mikołaj Plich    IV b 

Martyna Plich             IV b 

Gabriela Gajda IV c 

Zofia Murat             IV c 

Patrycja Piekarska IV c 

Marcelina Mazerant V a 

Martyna Kowalczyk V a 

Wiktoria Gajda V a 

Maja Wiórek             V a 

Patrycja Fajkowska V b 

Lasota Alicja             V b 

Antoni Kowalski VI a 

Kinga Plich             VI a 

Amelia Łuczyńska VI a 

Wiktoria Matyja VI a 

Julia Stańczak             VI a 

Aleksandra Staszek VI a 

Oliwia Styczyńska VI b 

Weronika Styczyńska VI b 

Julia Kabzińska VII a 

Natalia Kabzińska VII a 

Jakub Bugajski VII b 

Michalina Adamczyk VIII 

Wiktoria Gomula VIII 

Patryk Nowak             VIII 

Angelika Malicka III a G 

Patrycja Marczak III a G 

Natalia Łuczyńska III a G 

Zuzanna Mazerant III b G 

Julia Fajkowska III b G 
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OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE  

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

 
1. 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; 

• V m sztafeta 4x100 m dziewczęta- Kluf Joanna, Malicka Angelika, Marczak Patrycja, 

Świerczek Natalia; 

• V m sztafeta 4x100m chłopcy-Magiera Mateusz, Matyja Dominik, Ostrowski Kacper, 

Wasik Jakub; 

 

2. Orlikowa Liga Mistrzów woj. łódzkiego w piłce nożnej: etap I gminno- powiatowy; VI m. 

Skład: Cieślak Patryk, Gajewski Wiktor, Głowacki Dawid, Harlejczyk Kamil, Kauc Bartosz, 

Malicki Wiktor, Matyja Wiktoria, Pawłowski Kacper, Sztuk Damian, Zuzański Patryk. 

 

3. Piłka nożna chłopców rocznik 2009 i młodsi- V m- Bzik Antoni, Filipek Bartłomiej, 

Gajewski Daniel, Łuczyńska Julia, Piekarski Szymon, Trawiński Sebastian, Wojtczyk Patryk, 

Wawszczyk Mateusz, Żabicki Hubert; 

 

4. Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe w Wolborzu: 

• XVIII m Kulasek Amelia- bieg na 600m; 

 

5.  Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłkę ręczną (rocznik 2003-2005): 

• II m dziewczęta- Chojwa Justyna, Dukat Izabela, Gomula Wiktoria, Jarosińska Aleksandra, 

Kluf Joanna, Kosacka Izabela, Kotecka Nadia, Łuczyńska Natalia, Malicka Angelika, 

Paulińska Patrycja, Porczyńska Oliwia, Skupień Zuzanna, Sobutkowska Martyna, 

Świerczek Natalia; 

• II m chłopcy- Bauer Szymon, Chojnacki Sebastian, Galicki Kacper, Kostrzewa Arkadiusz, 

Kozioł Maksymilian, Lasota Mateusz, Magiera Mateusz, Matyja Dominik, Matyjaszczyk 

Kacper, Ostrowski Kacper, Podlecki Marcel, Tuta Sebastian, Wasik Jakub; 

 

6. Mini piłka ręczna rocznik 2006 i młodsi: 

• II m w gminie dziewczęta- Głowacka Olga, Kabzińska Julia, Kabzińska Natalia, Kamińska 

Oliwia, Kamińska Patrycja, Kosacka Agnieszka, Krzymińska Weronika, Kwapisz Dominika, 

Łuczyńska Aleksandra, Łuczyńska Amelia, Maciążak Klaudia, Matyja Wiktoria, Skupień 

Maria, Staszek Aleksandra, Styczyńska Oliwia, Styczyńska Weronika; 

• II m w gminie chłopcy- Cieślak Jakub, Cieślak Patryk, Gajda Patryk, Gajewski Wiktor, 

Harlejczyk Kamil, Juliański Adrian, Kauc Bartosz, Kotecki Marcel, Kordowiak Kacper, 

Kowalski Antoni, Pawłowski Kacper, Rusek Michał, Siedlecki Dawid, Sztuk Damian, 

Wojciechowski Piotr; 
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7. Powiatowe Drużynowe Mistrzostwa w szachach- Gorzkowice: 

• IV m – rocznik 2006 i młodsi- Aleksandra Staszek, Antoni Kowalski, Artur Białas, 

Siedlecki Dawid; 

• III m – rocznik 2003 – 2005, Adamczyk Michalina, Wesołowski Kacper, Plich Mateusz, 

Podlecki Marcel; 

 

8. Indywidualne Halowe Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA Szkół 

Podstawowych - Spała. 

• III m Wiktoria Matyja - skok w dal; 

 

9. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w halowej piłce nożnej chłopców do lat 16- 

eliminacje powiatowe- Rozprza: 

• IV m w powiecie- chłopcy w składzie: Sebastian Chojnacki, Kacper Galicki, Mateusz 

Galicki, Maksymilian Kozioł, Mateusz Lasota, Mikołaj Lasota, Adrian Łuczyński, Dominik 

Matyja, Kamil Mądry, Kacper Ostrowski, Marcel Podlecki, Jakub Wasik; 

 

10. Halowa piłka nożna rocznik2008 i młodsi- IV m w gminie: IV a- Dawid Głowacki, Bartosz 

Łuczyński, Wiktor Malicki, Jakub Matyjaszczyk; IV b- Adrian Cieślak, Bartłomiej Filipek, 

Jakub Kwiecień, Mikołaj Plich; IV c- Julia Łuczyńska; V b-Jakub Cieślak, Jakub Filipek, 

Emil Łabuz, Damian Sztuk; 

 

11. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłkę koszykową (rocznik 2003-2005): 

• II m dz. w składzie: Dukat Izabela, Kluf Joanna, Kotecka Nadia, Kwapisz Weronika, 

Łuczyńska Natalia, Malicka Angelika, Paulińska Patrycja, Porczyńska Oliwia, 

Skupień Zuzanna, Sobutkowska Martyna, Świerczek Natalia; 

• II m chłopcy- Bauer Szymon, Chojnacki Sebastian, Galicki Kacper, Kostrzewa Arkadiusz, 

Kozioł Maksymilian, Lasota Mateusz, Magiera Mateusz, Marusiński Piotr, Matyja Dominik, 

Matyjaszczyk Kacper, Podlecki Marcel, Tuta Sebastian, Wasik Jakub; 

12. Liga LA Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego 

dla szkół podstawowych i gimnazjalnych- 

II Rzut- Bełchatów; 

• I m Natalia Świerczek - bieg na 100m; 

• I m Kacper Kordowiak - rzut piłeczką 

palantową; 

• II m Wiktoria Matyja - skok w dal; 

• II m Julia Stańczak - bieg na 60m; 

• III m Wiktoria Gomula - pchnięcie kulą; 

• III m Kacper Matyjaszczyk - skok w dal;    

• IV m Paulina Cieślak - bieg na 300m; 

• IV m Wesołowski Kacper - pchnięcie kulą; 

• V m Angelika Malicka - skok w dal; 

• VI m Cichecka Weronika - pchnięcie kula; 

• VII m Jakub Wasik - skok w dal; 

• VIII m Kostrzewa Arkadiusz - pchnięcie 

kulą; 

• IX m Patrycja Marczak - bieg na 100m; 

• X m Oliwia Styczyńska - rzut piłeczką 

palantową; 

• XI m Weronika Styczyńska - rzut piłeczką palantową; 

13. Mistrzostwa Zrzeszenia LZS woj. łódzkiego w LA szkół podstawowych i gimnazjalnych – 

Kutno. 

• I m Wiktoria Gomula - pchnięcie kulą; 

• II m Natalia Świerczek - bieg na 100 m; 

• III m Kacper Wesołowski - pchnięcie kulą; 

• V m Joanna Kluf - pchnięcie kulą; 

• V m Kacper Matyjaszczyk - skok w dal; 

• VI m Wiktoria Matyja - skok w dal; 

• VI m Kacper Kordowiak - rzut piłeczką palantową; 

• VIII m Arkadiusz Kostrzewa - pchnięcie kulą; 

• IX m Justyna Chojwa -  bieg na 600; 

• IX m Styczyńska Weronika - rzut piłeczką palantową; 

• X m Oliwia Styczyńska -  rzut piłeczką palantową; 
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ADRES BRATKA:  

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie  

ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska 


