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KOCHANI CZYTELNICY!
JUŻ KONIEC ROKU SZKOLNEGO ZA NAMI! WYDARZENIE RADOSNE I WYCZEKIWANE...W MINIONYM
ROKU SZKOLNYM JEDNAK INNE NIŻ ZWYKLE, NIETYPOWE, W CIENIU PANDEMII. ZAMIAST CIESZYĆ SIĘ
Z POŻEGNANIA, WOLELIBYŚMY SIĘ SPOTKAĆ, WRÓCIĆ DO SZKOLNEJ ŁAWY, DO TABLICY, POGRAĆ W PIŁKĘ,
POPLOTKOWAĆ W CZASIE PRZERW, PO PROSTU POBYĆ RAZEM. PRZEKONALIŚMY SIĘ, JAK NIEOCENIONY
W EDUKACJI JEST BEZPOŚREDNI KONTAKT UCZNIA Z NAUCZYCIELEM I NAWIĄZYWANIE WZAJEMNYCH
RELACJI Z RÓWIEŚNIKAMI. W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ W UBIEGŁYM ROKU SZKOLNYM NIE BYŁO UROCZYSTEGO
ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO. UCZNIOWIE MOGLI ODEBRAĆ ŚWIADECTWA OSOBIŚCIE PODCZAS DYŻURU
WYCHOWAWCÓW W HALI SPORTOWEJ LUB W SEKRETARIACIE SZKOŁY.
KONIEC ROKU SZKOLNEGO TO SZCZEGÓLNIE WAŻNY MOMENT DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH, KTÓRZY
ŻEGNAJĄ SIĘ ZE SZKOŁĄ, KOLEGAMI I KOLEŻANKAMI Z KLASY, NAUCZYCIELAMI. ABSOLWENCI
INDYWIDUALNIE ODEBRALI ŚWIADECTWA UKOŃCZENIA SZKOŁY W KAMERALNYM GRONIE – W OBECNOŚCI
PANI DYREKTOR IWONY ZAPAŁA I WYCHOWAWCÓW KLAS PANI ALEKSANDRY CZERWIŃSKIEJ I PANA JANA
GIZY. TEGO DNIA TRADYCYJNIE NASTĄPIŁ MOMENT WRĘCZENIA NAGRODY IM. KS. MARIANA
WIEWIÓROWSKIEGO – WYRÓŻNIONA ZOSTAŁA W TYM ROKU SZKOLNYM MARIA SKUPIEŃ.
POTEM PRZYSZEDŁ CZAS NA ZASŁUŻONY ODPOCZYNEK, ZWŁASZCZA OD KOMPUTERÓW! CAŁEJ
SPOŁECZNOŚCI PANI DYREKTOR IWONA ZAPAŁA ŻYCZYŁA UDANYCH, SŁONECZNYCH I BEZPIECZNYCH
WAKACJI. A JUŻ WE WRZEŚNIU JESTEŚMYW SZKOLE, W KLASACH, PRZY TABLICACH, W ŚWIETLICY,
W BIBLIOTECE, NA BOISKU… ZAPRASZAMY DO WSPOMNIEŃ! JAKI BYŁ ROK 2019/20?
ZESPÓŁ REDAKCYJNY

DZIŚ W NUMERZE !
CZAS PODSUMOWAŃ:
- PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020:
DZIAŁĄNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO, OSIĄGNIĘCIA
UCZNIÓW,
- SZKOŁO, DO HYMNU!
- OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
- SZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI
- LITERACKI KONKURS OLIMPIJSKI
- NAGRODA IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO
- POŻEGNANIE KLAS ÓSMYCH
NASZA TWÓRCZOŚĆ
FOTORELACJE ZE SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI
-

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa oraz ochrony
przeciwpożarowej.
W
szczególności
służy
popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży znajomości
przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na
wypadek
pożaru,
praktycznych
umiejętności
posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym,
wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji
ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu
strażackiego oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.
6 marca w Szkole Podstawowej w Parzniewicach
odbyły się eliminacje gminne turnieju, w których naszą
szkołę reprezentowali:
- w I grupie wiekowej (klasy I-VI SP): Marika Cieślak, Krzysztof Kołba, Wiktoria Gajda;
- w II grupie wiekowej (klasy VII – VIII SP): Aleksandra Staszek, Igor Dryzek, Michał Kacperski.
W pierwszym etapie finałowych rozgrywek każdy ze startujących zawodników musiał zmierzyć się
z 30 pytaniami testowymi. Sam finał to sprawdzian wiedzy przed komisją, w skład której weszli członkowie
jury: przewodniczący Grzegorz Konecki - prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej,
sekretarz Dominik Ambrozik z UG w Woli Krzysztoporskiej, Robert Cieślik - wiceprezes Zarządu Gminnego
ZOSP RP w Woli Krzysztoporskiej, Rafał Nadajewski - naczelnik OSP Jeżów oraz Jan Czubała - inspektor
ds. pożarnictwa w UG Wola Krzysztoporska.
Wiktoria Gajda zajęła I miejsce a Krzysztof Kołba III miejsce w I grupie wiekowej,
natomiast w II grupie wiekowej Michał Kacperski zajął II miejsce.
Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i drobne upominki, a finaliści nagrody w postaci statuetek,
które wręczał wraz z gratulacjami wójt gminy Roman Drozdek oraz przedstawiciele Zarządu Gminnego
ZOSP.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy, a zwycięzcom życzymy powodzenia w eliminacjach powiatowych.
E. K.

Recytacja konkursowa to sztuka mówienia "na żywo" w przestrzeni publicznej, do zgromadzonej widowni.
Wymaga opanowania nie tylko tekstu na pamięć, ale również opanowania nerwów, umiejętności pracy głosem
i aparatem mowy, postawą ciała, spojrzeniem. Właśnie wtedy rodzą się emocje, w wyniku naturalnego
i bezpośredniego kontaktu z widownią za pomocą przygotowanego i umiejętnie zaprezentowanego tekstu.
Komisja podczas występu może właściwie ocenić Wasze umiejętności, dobór repertuaru i ogólny wyraz
artystyczny.
Niestety, taka forma konkursowego spotkania była w tym roku niemożliwa. A my, wiedząc, że lubicie
recytować, bo to już przecież IX edycja Szkolnego konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej
im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego, zaproponowaliśmy Wam zabawę. Nagraliście przygotowaną przez Was
recytację wiersza i przesłaliście ją drogą elektroniczną do szkoły. Cieszymy się, że taka propozycja, podczas
przymusowej dla nas wszystkich izolacji, spotkała się z zainteresowaniem. Podjęcie tej formy aktywności
pozwoliło pokazać Wasze talenty, a także umiejętność podejmowania nowych wyzwań w obliczu
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nieprzewidzianych zdarzeń. Wasze aktorskie występy wzbogacone zostały piękną scenografią.
Udowodniliście nam wszystkim, że recytacja jest Waszą pasją, sposobem na przekazanie emocji, rozmową
z nami prowadzoną pięknym językiem poezji i pełnym miłości do Ojczyzny.
Gratulujemy wszystkim uczestnikom filmowych występów!
Wyniki konkursu:
Kategoria klas I-III
I miejsce:
Hanna Kędziora kl. I a
Aniela Dryżek kl. I a
Anna Malicka kl. II a
Bartłomiej Pirek kl. III a
II miejsce: Maria Wojtczyk kl. II a
Krzysztof Skupień kl. III a
Nikola Białas kl. I b
Wyróżnienie: Zuzanna Dryżek kl. III a
Michalina Gadzka kl. III a
Kategoria klas IV-VI
I miejsce:
Dawid Gajda kl. V c
II miejsce:
Patrycja Fajkowska kl. VI b
III miejsce: Natalia Białas
Kategoria klas VII-VIII
I miejsce:
Antoni Kowalski kl. VII a
Maria Skupień kl. VIII a
II miejsce:
Wiktoria Matyja kl. VII a
Kinga Plich kl. VII a
Wyróżnienie: Małgorzata Kaleta kl. VII b
Na wszystkich uczestników czekały dyplomy i nagrody w dniu zakończenia roku szkolnego.
I.Z., M. K.

Uczennica klasy VII b - Klaudia Zapała, autorka opowiadania Gdybym mogła
cofnąć czas… znalazła się wśród finalistów 30. Ogólnopolskiego Konkursu
im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie, zorganizowanego
przez Polski Komitet Olimpijski pod honorowym patronatem Ministra
Edukacji Narodowej.
Celem konkursu było zainteresowanie młodzieży zimowymi i letnimi
igrzyskami olimpijskimi, poszerzenie zamiłowań sportowych, propagowanie
zachowań fair play i idei olimpijskiej wśród dzieci i młodzieży.
W bieżącym roku do konkursu zakwalifikowano 192 opowiadania.
Klaudia znalazła się w gronie 18 finalistów w kategorii klas VII – VIII.
Serdecznie gratulujemy Klaudii sukcesu
i życzymy wielkiej przygody z literaturą.
A.C.
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We wrześniu 2019 roku uczniowie powrócili do szkoły. Szczęśliwi i wypoczęci byli gotowi stawić
czoła nowym zadaniom i wyzwaniom. W pierwszym miesiącu nowego roku szkolnego trzeba było dokonać
wyboru nowego składu Samorządu Uczniowskiego.
Do podjęcia się tak odpowiedzialnej funkcji, jaką pełni Rada SU, zgłosiło się sześciu śmiałków:
Gabriela Gajda (V c), Dawid Głowacki (V a), Julia Kabzińska (VIII a), Krzysztof Kołba (VI a), Martyna
Kowalczyk (VI a), Zofia Murat (V c). Wszyscy kandydaci zaprezentowali się przed swoimi wyborcami
podczas mityngu przedwyborczego i tym samym rozpoczęli trwającą kilka dni kampanię wyborczą. Szkoła
w tym czasie została przyozdobiona samodzielnie wykonanymi plakatami wyborczymi i ulotkami.
30 września 2019 roku odbyły się wybory do Rady Samorządu
Uczniowskiego.
Uczniowie oddawali swoje głosy pod czujnym okiem Komisji
wyborczej, w skład której wchodzili reprezentanci klas IV-VIII.
Nad całością czuwały panie Anna Siekańska i Joanna
Sobutkowska, które w tym roku szkolnym objęły funkcję
opiekunów SU.
Tegoroczna frekwencja wyborcza wyniosła 94% i tym samym
społeczność uczniowska zdecydowała o składzie Rady SU.

W efekcie wyłoniono 3 osoby,
które uzyskały największą ilość głosów.

Zofia Murat
przewodnicząca SU
Krzysztof Kołba
zastępca przewodniczącej SU
Julia Kabzińska
sekretarz SU
Gratulujemy!

11 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej przedstawiciele SU przygotowali krótką scenkę
przypominającą wszystkim o byciu „eko” oraz podarowali nauczycielom i pracownikom szkoły ekologiczny
upominek. Wdzięczni za ich codzienną pracę złożyli życzenia, a szkolny chór zaśpiewał okolicznościową
piosenkę, aby wyrazić wdzięczność za ich codzienną pracę.
Tego samego dnia uczniowie mogli oddać się wspólnej zabawie tanecznej.
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25 października przedstawiciele SU zorganizowali obchody Dnia
Patrona w naszej szkole. Po uroczystej Mszy Świętej wszystkie klasy
wzięły udział w stworzeniu sylwetki księdza Wiewiórowskiego, złożonej
z haseł określających jego życiową postawę.
Po uroczystości udano się na miejscowy cmentarz, aby złożyć kwiaty
i zapalić znicze przed tablicą upamiętniającą naszego Patrona.

31 października z okazji zbliżającego się Dnia Wszystkich Świętych przedstawiciele SU udali się
wraz opiekunami na cmentarz w Gomulinie, gdzie symbolicznie zapalono znicze.

W dniach od 21 do 28 listopada
w szkole wraz z panią pedagog zorganizowano
Tydzień Życzliwości, w ramach którego m. in.
działała poczta życzliwości.
Każdy uczeń miał możliwość wysłania kartki
z życzeniami i pozdrowieniami, aby wyrazić
swoją sympatię do kogoś.
Ponadto zagospodarowano tablicę, na której
uczniowie mogli wyrazić swą „życzliwość”.
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Każda klasa z tej okazji wykonała plakat, prezentujący dekalog życzliwości.

29 listopada SU zorganizował dyskotekę andrzejkową oraz salon wróżb i studnię życzeń. Uczestnicy
dyskoteki tego dnia mogli potańczyć i pobawić się we wróżenie.
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Wszyscy bawili się znakomicie!

W piątek 10 stycznia z inicjatywy SU odbył się apel
„Bezpieczne ferie”, podczas którego przypomniano
wszystkim uczniom zasady bezpieczeństwa podczas
zimowego wypoczynku.

W dniach poprzedzających to sympatyczne święto
zorganizowano walentynkową pocztę, za pomocą której
wszyscy mogli wysłać kartki, dając wyraz swojej sympatii
do koleżanek i kolegów.
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Z okazji Dnia Kobiet na tablicy SU zaprezentowano sylwetki kobiet,
które swoją postawą zapisały się na kartach historii.
Ogłoszono konkurs na medal dla
„kobiety wszechczasów”.
Niestety z uwagi na szeroko zakrojoną profilaktykę
zakażenia koronawirusem
nie odbył się fitness dla dziewcząt i ich mam
oraz dla wszystkich kobiet, które uwielbiają się ruszać.
Mamy nadzieję, że niedługo uda nam się
zrealizować ten projekt.
Wszystkim Paniom i ich najbliższym życzymy dużo zdrowia!

Od 12 marca do 26 czerwca z uwagi na epidemię koronawirusa uczniowie przebywali w domach.
Większość zaplanowanych działań nie odbyła się. W tych dniach społecznej izolacji udało się przeprowadzić
konkurs na kartkę wielkanocną, w którym wyróżnienia otrzymali: Alicja Szafnicka i Antonina Galicka z klasy
II b oraz Zofia Kieruzel (kl. IV), Kamila Chmielewska (V a), Zofia Murat (V c), Krzysztof Kołba i Hubert
Ostrowski z klasy VI a, Patrycja Fajkowska (VI b), Kinga Plich (VII a), Julia Gudajczyk i Patryk Gajda z klasy
VII b.
Na rodzinną majówkę przedstawiono propozycję zabaw i gier z dawnych lat.
Pamiętano również o rocznicy śmierci Patrona szkoły – w kościele p.w. Św. Mikołaja w Gomulinie
w dniu 12 czerwca została odprawiona Msza Święta w intencji księdza Mariana Wiewiórowskiego,
a na cmentarzu przy tablicy upamiętniającej Patrona złożono kwiaty i zapalono znicze.
Na zbliżający się wakacyjny czas dla rodziców i dzieci umieszczono na stronie internetowej szkoły
poradniki w formie prezentacji multimedialnych „Chroń dziecko w gospodarstwie rolnym”
oraz „Bezpieczne wakacje 2020”.
S.U.

W poniedziałek, 9 marca odbyło się przesłuchanie konkursowe w ramach udziału w III edycji
Ogólnopolskiego Konkursu dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”, zorganizowanego przez Narodowe
Centrum Kultury z siedzibą Warszawie.
Wykonaliśmy wspólnie a cappella „Mazurka
Dąbrowskiego”, „Rotę” oraz pieśń „Święta Miłości
kochanej Ojczyzny”. Dyrygowaniem zespołem
oraz opieką nad interpretacją muzyczną utworów
zajął się nasz Pan od muzyki - Paweł Filipek.
Konkurs miał na celu uczczenie ogólnopolskich
obchodów 102. Rocznicy Odzyskania przez Polskę
Niepodległości, doskonalenie przez młode
pokolenie umiejętności poprawnego śpiewania
polskiego hymnu narodowego oraz innych rodzimych pieśni narodowych o charakterze patriotycznym,
edukację muzyczną poprzez zwiększanie zainteresowania śpiewem, kształtowanie poczucia własnej wartości
oraz zrzeszanie społeczności szkolnej i integrację środowiska wewnątrzszkolnego. Do konkursu przystąpiło
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230 uczniów klas I-VIII, z których każdy otrzymał pamiątkowy dyplom uczestnictwa, a na ręce dyrektor
Iwony Zapały jury konkursowe przekazało dyplom udziału szkoły w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu
dla Szkół Podstawowych „Do Hymnu”.
Naszym młodym Artystom serdecznie gratulujemy udziału w konkursie, dziękujemy za trud
poświęcony na naukę utworów oraz życzymy wielu dalszych sukcesów.

W tym roku szkolnym nagrodę imienia Ks. Mariana Wiewiórowskiego otrzymała Maria Skupień,
która jest uczennicą szczególnie zaangażowaną w życie szkoły. W ciągu całego roku szkolnego 2019/2020
bardzo aktywnie uczestniczyła w różnych działaniach, m.in. współprowadziła II Gminne Targi Edukacyjne,
wystąpiła podczas XIX Dnia Papieskiego w szkole i w Kościele Parafialnym Św. Mikołaja w Gomulinie oraz
w jasełkach, przygotowała list do Powstańca w ramach ogólnopolskiej akcji „BohaterON - włącz historię!
Wysyłka kartek w szkole”, działa jako wolontariuszka w Szkolnym Kole Wolontariatu pn. „Pomocna dłoń”,
współpracowała z Samorządem Uczniowskim, wzięła udział w szkolnej akcji „Ratujemy koale”. Pełniła
funkcję skarbnika w samorządzie klasowym. Z wielką pasją śpiewała w chórze i solo, wykonywała oryginalne
prace plastyczne, pięknie recytowała i uświetniała swoimi występami uroczystości szkolne i środowiskowe.
Niejednokrotnie reprezentowała szkołę w konkursach wokalnych, plastycznych, recytatorskich, osiągając
sukcesy.
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W roku szkolnym 2019/2020 zdobyła:
❖ wyróżnienie w XII Powiatowym Turnieju Recytatorskim pt.:
„Emocje zakute w słowa - cztery pory roku”,
❖ wyróżnienie w XV festiwalu „Kolęda pieśnią zgody”,
❖ wyróżnienie w powiatowym konkursie plastycznym „Zmagania
z losem – Hiobowy problem”, - wyróżnienie w gminnym
konkursie profilaktycznym w Woli Krzysztoporskiej
w kategorii prac plastycznych,
❖ I miejsce w IX edycji Szkolnego konkursu recytatorskiego
poezji patriotycznej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego.
Maria osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, systematycznie
rozwija swoje pasje, promuje wartości patriotyczne i chrześcijańskie.
Jest miłą, taktowną uczennicą i koleżanką, potrafi współdziałać
w zespole. Jej postawa zasługuje na wyróżnienie.
A.C.

Każdego roku na łamach naszej szkolnej gazety prezentujemy listę uczniów,
którzy swą pracą i zaangażowaniem zasłużyli na najwyższe oceny z zajęć
edukacyjnych i zachowania. W roku szkolnym 2019/2020 w gronie najlepszych
znaleźli się:
Klasa I a:

Klasa II a:

Wiktor Adamowski, Hanna Kędziora,

Maria Wojtczyk, Anna Malicka, Mikołaj

Celina Pirek, Aniela Dryżek.

Łuczyński, Wojciech Łuczyński, Zuzanna Chudy,
Aleksandra Chudy, Antoni Bzik,

Klasa I b:

Anna Łuczyńska, Kaja Pyrzakowska,

Maja Dyła, Bartłomiej Dzitkowski,

Maria Braun, Piotr Wójcik, Nikola Motyl,

Amelia Drobik, Karolina Giza ,Jan Wielopolski,

Jakub Bugała, Dawid Hofman.

Estera Warzyńska, Pola Wiórek, Nikola Białas.

Klasa II b:
Klasa I c:

Iga Antczak, Julia Porczyńska, Alicja Szafnicka.

Paulina Matuszczyk, Wiktor Adamczyk,
Magdalena Cieślak, Justyna Łuczyńska,

Klasa III a:

Lena Marusińska, Filip Socha, Lena Wężyk,

Krystian Adamowski, Blanka Bujacz,

Wiktoria Wężyk.

Zuzanna Dryżek, Michalina Gadzka,
Antoni Gaworczyk, Alicja Kołba,
Kinga Kowalczyk, Magdalena Lasota,
Maria Lasota, Bartłomiej Pirek, Hanna Wężyk.
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Klasa III b:
Aleksandra

Fredyk,

Alan Hojwa,

Filip

Oliwia
Jaros,

Klasa VI a
Wiktoria Gajda – średnia ocen 5.00

Gniewaszewska,
Adrian

Martyna Kowalczyk – średnia ocen 5.15

Sierant,

Antoni Wagner, Zuzanna Wasik, Julia Zuzańska.

Marcelina Mazerant – średnia ocen 4.84
Karol Kaczmarek – średnia ocen 4.84
Maja Wiórek – średnia ocen 4.84

Klasa IV
Szymon Knapik – średnia ocen: 5,0
Mikołaj Urbański – średnia ocen: 4,8.

Klasa VI b
Patrycja Fajkowska – średnia ocen 5.15
Alicja Lasota – średnia ocen 4.92

Klasa V a
Wiktor Malicki – średnia ocen 5,08

Klasa VII a
Klasa V b

Kinga Plich – średnia ocen 5.36

Zuzanna Dryżek – średnia ocen 5,17

Antoni Kowalski – średnia ocen 5.07

Mikołaj Domagała – średnia ocen 5,08
Martyna Plich – średnia ocen 5,0

Klasa VIII a

Bartłomiej Filipek – średnia ocen 4,83

Natalia Kabzińska – średnia ocen: 5,17

Mikołaj Plich – średnia ocen 4,83

Julia Kabzińska– średnia ocen 5,11
Maria Skupień – średnia ocen 4,89

Klasa V c

Aleksandra Łuczyńska – średnia ocen 4,83

Gabriela Gajda – średnia ocen 4,92

Natalia Motyl – średnia ocen 4.78

Zofia Murat – średnia ocen 4,92

Wiktor Kaczmarek – średnia ocen 4,78

Patrycja Piekarska – średnia ocen 4,92

Paweł Żuber – średnia ocen 4,78
Klasa VIII b
Jakub Bugajski – średnia ocen 5,0

Ci wszyscy uczniowie za swoje osiągnięcia edukacyjne otrzymali nagrody książkowe, a w klasach
IV-VIII świadectwa z wyróżnieniem oraz stypendia szkolne. Gratulujemy tak wspaniałych
wyników i życzymy równie wspaniałych wakacji!
Redakcja

MIĘDZYNARODOWE
1. Międzynarodowy konkurs plastyczny PRZYRODA W KOLORACH – termin 21.10.2020.
Chmielewska Kamila – klasa V a, Dryżek Zuzanna – klasa V b, Cieślak Marika, Kaczmarek Karol,
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Kołba Krzysztof, Kowalczyk Martyna, Magiera Nikola, Mazerant Marcelina, Wiórek Maja – klasa
VI a, Kulasek Amelia – klasa VI b, Kowalski Antonii – klasa VII a, Lasota Aleksandra, Wawszczyk
Julia – klasa VII b.
2. Międzynarodowy Puchar Atletyki Powietrznej – International Air Athletics Cup
•

złoty medal w akrobatyce powietrznej – Mikołaj Białasiński, uczeń klasy V b, zawodnik
Piotrkowskiej Fundacji Talentów – zakwalifikował się do drużyny narodowej.

OGÓLNOPOLSKIE
1. XXX Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadania olimpijskie,
zorganizowany przez Polski Komitet Olimpijski pod honorowym patronatem Ministra Edukacji
Narodowej.
• Finalistka: Klaudia Zapała – klasa VII b.
2. XXIV Ogólnopolskie Masowe Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS im. Wojciecha Świątka.
• IV m w biegu na 800m – Piekarski Szymon – klasa III b.
3. X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci - ,,Bezpiecznie na wsi” organizowany przez KRUS.
• Wyróżnienie – Hanna Kędziora – klasa I a.
4. Festiwal Internetowy na Dzień Ziemi - konkurs online z udziałem zespołu ,,Pszczółki".
• Wyróżnienie - Klaudia Sipińska, Martyna Sobutkowska z klasy VIII a, Zofia Murat z klasy V a.
5. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej pod hasłem "Młodzież zapobiega pożarom" eliminacje gminne:
• Kategoria kl. VII - VIII - Michał Kacperski kl. VIII b - II miejsce
• Kategoria kl. IV – VI - Wiktoria Gajda kl. VI a - I miejsce, Krzysztof Kołba kl. VI a - III miejsce;
ze względu na pandemię, kolejny etap się nie odbył.
6. Ogólnopolski konkurs „Poezja w obrazach”- termin przedłużony.
Chmielewska Kamila – klasa V a, Kulasek Amelia – VI b, Kaczmarek Karol VI a,
7. Ogólnopolski konkurs plastyczny - fotograficzny „Takie jest życie, taki jest świat” – termin koniec
września.
Chojwa Patrycja , Cieślak Marika, Kaczmarek Karol, Kołba Krzysztof, Kowalczyk Martyna, Mazerant
Marcelina, Wiórek Maja - klasa VI a, Kowalski Antonii, Plich Kinga – klasa VII a, Lasota Aleksandra,
Styczyńska Oliwia, Styczyńska Weronika, Wawszczyk Julia - klasa VII b.
8. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Św. Jan Paweł II z nauką dla dzieci i młodzieży” – termin
do 02.10.2020.
Chmielewska Kamila – klasa V a, Dryżek Zuzanna – klasa V b, Plich Kinga – klasa VII a.
9. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Kreatywne Zabrze „Moment” – termin do 17.07.2020.
Chojwa Patrycja, Kołba Krzysztof, Kowalczyk Martyna, Mazerant Marcelina, Wiórek Maja – klasa
VI a, Kowalski Antonii – klasa VII a, Lasota Aleksandra, Styczyńska Oliwia, Styczyńska Weronika,
Wawszczyk Julia – klasa VII b.
10. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Autoportret” – termin 31.10.2020.
Magiera Nikola – klasa VI a, Plich Kinga – klasa VIIa.
11. Ogólnopolski konkurs plastyczny „Świat roślin owadożernych” – termin 01.10.2020.
Magiera Nikola, Mazerant Marcelina, Wiórek Maja – klasa VI a.
12. Ogólnopolski Konkurs plastyczny pt. „ Świat Oczami Młodych” – Projekt Znaczka Pocztowego
„WOLONTARIAT”. Eliminacje szkolne:
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•

Alicja Szafnicka – klasa II b, Chmielewska Kamila – klasa V a, Dryżek Zuzanna – klasa V b,
Cieślak Marika, Kołba Krzysztof, Koalczyk Martyna, Wiórk Maja – klasa VI a,
Styczyńska Oliwia, Styczyńska Weronika – klasa VII b.

Do etapu ogólnopolskiego zgłoszone zostały 3 prace – Alicji Szafnickiej z klasy II b, Kamili Chmielewskiej
z klasy V a i Zuzanny Dryżek z klasy V b. Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.
13. III Ogólnopolski Konkurs dla Szkół podstawowych ,,Do hymnu” w 102 rocznicę odzyskania przez
Polskę niepodległości - nie został rozstrzygnięty.
14. Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!” dla uczniów klas VI, VII i VIII szkół
podstawowych rok szkolny 2019/2020 – w eliminacjach szkolnych wzięło udział 8 osób. Ze względu
na zawieszenie zajęć w szkołach, konkurs na etapie eliminacji szkolnych został odwołany.
WOJEWÓDZKIE
1. XV Wojewódzki Festiwal ,,Kolęda Pieśnią Zgody” zorganizowany przez SP nr 8 w Piotrkowie Tryb.
• Wyróżnienie - Maria Skupień klasa VIII a.
2.
•
•
•
•

I Rzut Ligi Zrzeszenia LZS województwa łódzkiego dla szkół podstawowych w LA.
III m w skoku w dal - Matyja Wiktoria– klasa VII a,
III m w rzucie piłeczką palantową – Kotecka Nadia– klasa VIII b,
III m w rzucie piłeczką palantową – Kordowiak Kacper – klasa VI a,
VI m w biegu na 600m – Chojwa Justyna – klasa VIII b.

3. Wojewódzki Konkurs Wiedzy HIV/AIDS i STD "Włączmy się do wspólnego działania - razem
przeciw AIDS".
• Eliminacje szkolne - Natalia Motyl – klasa VIII a, Klaudia Sipińska – klasa VIII b uczestniczyły
w etapie wojewódzkim, ale nie zajęły żadnego miejsca.
REGIONALNE
1. XXIV Interdyscyplinarny Konkurs Ekologiczno – Regionalny.
• Eliminacje szkolne - Julia Kabzińska, Natalia Motyl, Marta Malicka, Aleksandra Łuczyńska – klasa
VIII a. Uczennice zakwalifikowały się do dalszego etapu, ale ze względu na epidemię konkurs się nie
odbył.
POWIATOWE
1. XII Powiatowy Turniej Recytatorski "Emocje zakute w słowa - cztery pory roku", Mediateka
800-lecia, Piotrków Tryb.
• Patrycja Fajkowska VI b, Maria Skupień VIII a – wyróżnienie.
2. Powiatowy konkurs literacki :„Hejtu nie lansuję, hejt blokuję”. Mediateka 800-lecia,
Piotrków Trybunalski
• Sandra Bujacz klasa VI b – wyróżnienie.
3. Powiatowy Konkurs plastyczny „Fonoholizm – hit czy kit?” Etap szkolny:
• I miejsce Nikola Magiera - klasa V a – zakwalifikowała się do etapu powiatowego brak iformacji
o wynikach etapu powiatowego,
• II miejsce Zuzanna Dryżek - klasa V ,
• II miejsce Mikołaj Domagała - klasa V b.
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4. Powiatowy konkurs plastyczny „Młodzi o Hiv i Aids”.
• Wyróżnienie – Martyna Sobutkowska – klasa VIII b.
5. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłce ręcznej.
• II m dziewczęta w składzie: Ceglarek Patrycja, Chojwa Justyna, Kotecka Nadia, Kwapisz Weronika,
Sobutkowska Martyna- klasa VIII b; Głowacka Olga, Kabzińska Julia, Łuczyńska Aleksandra,
Maciążak Klaudia, Skupień Maria – klasa VIII a; Staszek Aleksandra – klasa VII a.
6. Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w szachach.
• IV m rocznik 2007 i młodsi – zespół w składzie - Białas Artur, Siedlecki Dawid – klasa VI b, Kowalski
Antoni klasa VII a, Łuczyńska Julia klasa V c,
• IV m rocznik 2005 – 2006 – zespół w składzie - Matyjaszczyk Damian – klasa VII a, Kaczmarek
Wiktor – klasa VIII a, Dryzek Igor klasa VIII b, Staszek Aleksandra klasa VII a.
GMINNE
1. Gminny Konkurs Literacki o Tematyce Profilaktycznej zorganizowany przez GKRPA w Woli
Krzysztoporskiej.
I grupa wiekowa - klasy IV – VI
• II miejsce Alicja Lasota,
• III miejsce Marcelina Mazerant- klasa VI a,
• Wyróżnienie - Zuzanna Pająk – klasa V b,.
II grupa wiekowa - klasy VII – VIII
• II miejsce Klaudia Zapała – klasa VII b,
• III miejsce Kinga Plich- klasa VII a.
2. Gminny Konkurs Plastyczny o Tematyce Profilaktycznej zorganizowany przez GKRPA w Woli
Krzysztoporskiej.
Klasy I-III
• I miejsce - Alicja Szafnicka - klasa I a,
• II miejsce - Krzysztof Dziemdziora - klasa I a.
Klasy IV – VI
• II miejsce - Mikołaj Domagała - klasa V .,
Klasy VII – VIII
• II miejsce - Martyna Sobutkowska - klasa VIII b,
• Wyróżnienie - Maria Skupień – klasa VIII a.
3.
•
•
•

Gminny Konkurs „Był taki dzień 13 grudnia 1981” – organizator SP w Woli Krzysztoporskiej.
I miejsce - Martyna Sobutkowska – klasa VIII b,
III miejsce – Mikołaj Domagała – klasa V b,
Wyróżnienia: Patrycja Chojwa – klasa VI a, Julia Wawszczyk – klasa VII b, Julia Gaj - klasa,

4. Gminny turniej piłki nożnej dziewcząt i chłopców, rocznik 2009 i młodsi.
• I miejsce chłopcy w składzie: Hubert Żabicki – klasa III a, Szymon Piekarski, Filip Morawa, Patryk
Wojtczyk – klasa III b, Daniel Gajewski, Jakub Nowak, Adrian Wasik, Mateusz Wawszczyk – klasa
IV, Dawid Gajda, Julia Łuczyńska – klasa V c, Bartłomiej Filipek – klasa V b.
5. Gminny turniej piłki koszykowej rocznik 2005 - 2006.
• II miejsce dziewczęta w składzie: Ceglarek Patrycja, Chojwa Justyna, Kotecka Nadia, Kwapisz
Weronika, Sipińska Klaudia, Sobutkowska Martyna- klasa VIII b; Głowacka Olga, Kabzińska Julia,
Kabzińska Natalia, Łuczyńska Aleksandra, Maciążak Klaudia, Skupień Maria – klasa VIII a; Staszek
Aleksandra – klasa VII a.
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•

III miejsce chłopcy w składzie: Dawid Biniek, Bugajski Jakub, Mateusz Galicki, Artur Gajda,
Kacper Radziecki, Dariusz Szymczyk – VIII b, Nowacki Mateusz, Szmigielski Kamil – klasa VIII a,
Kauc Bartosz, Pawłowski Kacper – klasa VII a, Patryk Cieślak, Wiktor Gajewski – VII b.

6. Mistrzostwa Gminy Wola Krzysztoporska w warcabach.
• W kategorii dzieci do 12 lat: II miejsce Adrian Cieślik – klasa V b, IV miejsce Mikołaj Domagała –
klasa V b.
• W kategorii dzieci do lat 12 był najmłodszym uczestnikiem turnieju był Jakub Domagała.
• W kategorii młodzież od 12 do 16 lat: II miejsce Piotr Mika – klasa VIII b,
7. I Gminny Turniej Profilaktyczny pod hasłem „Im więcej wiem, tym mniej się obawiam” wyróżnienia – Natalia Motyl – klasa VIII a, Klaudia Sipińska, Martyna Sobutkowska – klasa VIII b.
SZKOLNE
1. Szkolny Konkurs Ortograficzny: Tytuł Mistrza ortografii.
Kategoria klasy IV – VI
• I miejsce Zofia Murat - klasa V c,
• II miejsce Natalia Białas - klasa VI b.
Kategoria klasy VII – VIII
• I miejsce Julia Kabzińska - klasa VIII a,
• II miejsce Kinga Plich - klasa VII a.
2. Szkolny konkurs na wiersz o tematyce bożonarodzeniowej.
Klasy VII –VIII
• I miejsce – Antoni Kowalski, Kinga Plich – klasa VII a,
• II miejsce – Oliwia Styczyńska, Patryk Gajda – klasa VII b,
• III miejsce – Julia Wawszczyk – klasa VII b
• Wyróżnienie – Justyna Chojwa – klasa VIII b,
Klasy IV – VI
• I miejsce – Marcelina Mazerant – klasa VI a, Dawid Gajda – V c,
• II miejsce – Natalia Białas – klasa VI b,
• III miejsce – Krzysztof Kołba – VI a.
3. IX edycja Szkolnego konkursu recytatorskiego poezji patriotycznej im. Ks. Mariana
Wiewiórowskiego
Klasy I-III
• I miejsce -Hanna Kędziora klasa I a, Aniela Dryżek klasa I a, Bartłomiej Pirek klasa III a,
Anna Malicka klasa II a,
• II miejsce – Maria Wojtczyk klasa II a, Krzysztof Skupień klasa III a, Nikola Białas klasa I b;
• Wyróżnienie- Zuzanna Dryżek klasa III a, Michalina Gadzka klasa III a.
Klasy IV- VI
• I miejsce – Dawid Gajda klasa V c,
• II miejsce – Patrycja Fajkowska klasa VI b,
• III miejsce – Natalia Białas klasa VI b,
Klasy VII-VIII
• I miejsce- Antoni Kowalski klasa VII a, Maria Skupień klasa VIII a,
• II miejsce – Kinga Plich klasa VII a, Wiktoria Matyja klasa VII a,
• Wyróżnienie – Małgorzata Kaleta klasa VII b.
4. Szkolny konkurs zorganizowany w związku z 100 rocznicą urodzin papieża Jana Pawła II
dla klas VII – VIII.
• I miejsce - Kinga Plich - klasa VII a,
• II miejsce - Paweł Żuber – klasa VIII a,
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•

III miejsce – Amelia Łuczyńska – klasa VII a;

5. Szkolny konkurs plastyczny „Kartka bożonarodzeniowa”
wyróżnienia – 16 osob.
6. Szkolny konkurs plastyczny „Kartka wielkanocna”
wyróżnienia – Antonina Galicka, Alicja Szafnicka – klasa II b, Zofia Kieruzel – klasa IV, Kamila
Chmielewska – klasa V a, Zofia Murat – klasa V c, Krzysztof Kołba, Hubert Ostrowski – klasa VI a,
Patrycja Fajkowska – klasa VI b, Kinga Plich – klasa VII a, Patryk Gajda, Julia Gudajczyk –
klasa VIIb.
7. Turniej szachowy o mistrzostwo Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2019/2020.
Klasy VII-VIII
• I miejsce - Antoni Kowalski,
• II miejsce - Damian Matyjaszczyk - klasa VII a,
• III miejsce - Igor Dryzek – klasa VIII b,
Klasy IV-VI
• I miejsce- Artur Białas– klasa VI b,
• II miejsce- Karol Kaczmarek – klasa VI a,
• III miejsce - Wiktor Malicki- klasa V a,
8. Szkolny turniej warcabowy o mistrzostwo szkoły - ze względu na zmianę rytmu funkcjonowania
szkoły nie udało się sfinalizować tegorocznych rozgrywek. Jedynie w dwóch klasach zakończyły się
rozgrywki klasowe:
klasa IV: I miejsce Sebastian Trawiński, II miejsce Marcel Książczyk,
klasa VII b: I miejsce Cieślak Patryk, II miejsce Gajda Patryk, III miejsce Harlejczyk Kamil.
9. Szkolny konkurs na hasło zachęcające do czytania książek.
• Wyróżnienie – Zuzanna Chudy, Aleksandra Chudy, Piotr Wójcik – klasa II a, Michalina Gadzka –
klasa III a,
10. Szkolny konkurs dotyczący przygód bohatera lektury ,,Anaruk, chłopiec z Grenlandii” - plakat
lub opowiadanie.
• Wyróżnienie – Kaja Pyrzakowska, Iga Antczak – klasa II a, Nikola Sęderecka – klasa II b.
PROJEKTY, AKCJE - udział
1. Fonoholizm– Hit Czy Kit? - Skala Zagrożenia Dla Powiatu Piotrkowskiego – realizowany
w ramach ,,Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań. Razem bezpieczniej im.
Władysława Stasiaka na lata 2018 -2020”.
2. Ogólnopolska kampania o tematyce historycznej „BohaterON - włącz historię! Wysyłka kartek
w szkole”.
3. Program ,,Młodzi głosują – wybory parlamentarne2019”.
4. Akcja pod patronatem MEN,,Szkoła do hymnu” - wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,
piątek, 8 listopada 2019 roku.
5. Akcja MEN,, Razem na Święta” - działania charytatywne i wsparcie osób potrzebujących w okresie
przedświątecznym.
6. Akcja MEN,,Szkoła pamięta” - uczczenie pamięci naszych bohaterów.
7. Akcja pod hasłem ,,Ratujmy koale”- adopcja Koali.
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8. Występ taneczny zespołu Skrzaty podczas Międzypokoleniowego Dnia Aktywnosci – imprezy
zorganizowanej pod patronatem Wojewody łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego oraz władz
samorządowych na czele z wójtem gminy Wola Krzysztoporska, Romanem Drozdkiem.

Ten rok szkolny kończy się inaczej niż zwykle. Uczniowie nie mogli zebrać się na hali
sportowej, w wielkim szkolnym gronie, by podziękować za czas spędzony w szkolnych
murach, ale na łamach naszej gazety zamieścili pełne wdzięczności słowa:
Szanowna Pani Dyrektor, Pani Wicedyrektor, Drodzy Wychowawcy,
Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Gomulinie!
My, uczniowie klasy VIII A i VIII B żegnamy dziś Szkołę Podstawową w Gomulinie. To tutaj
podejmowaliśmy nowe wyzwania, realizowaliśmy swoje zainteresowania, przeżywaliśmy swoje sukcesy
i porażki. Każdy dzień był kolejną cegiełką w procesie naszego wewnętrznego rozwoju. Zabierzemy ze sobą
bagaż cennych doświadczeń oraz wiele pięknych i niezapomnianych wspomnień.
Chcieliśmy bardzo serdecznie podziękować Pani Dyrektor Iwonie Zapała i Pani Wicedyrektor
Bogumile Szulc za ciężką pracę i wszystkie starania, aby nasza szkoła funkcjonowała jak najlepiej i była dla
nas drugim domem.
Dziękujemy poprzedniej Dyrekcji - Pani Danucie Stępień, Pani Małgorzacie Kędzierskiej oraz Pani
Irenie Kasztelan za wieloletnią pracę na rzecz naszej szkoły, za okazywaną życzliwość i wsparcie.
Dziękujemy naszej wspaniałej Wychowawczyni – Pani Aleksandrze Czerwińskiej za to, że doceniała
nasze starania i cieszyła się z każdego, choćby najmniejszego sukcesu. Dziękujemy za Pani niesłychaną
dobroć, wsparcie, troskę oraz pielęgnowanie w nas podstawowych wartości: prawdy, dobra i piękna.
Słowa wdzięczności kierujemy w stronę naszego Wychowawcy- Pana Jana Gizy. Ilość pozytywnych
emocji podczas Pana lekcji, można przedstawić jednym tylko znakiem: ( znak nieskończoności) . Dziękujemy
za tę niepowtarzalną atmosferę, dzięki której matematyka zdawała się prostsza. Dziękujemy za troskę i zwykłą
ludzką życzliwość.
Dziękujemy Pani Lenie Cienkowskiej, Agacie Marcinkiewicz, Bogusławie Rajskiej, Renacie
Ścisłowskiej, które pomagały nam stawiać w szkole pierwsze kroki, wskazywały właściwą drogę i stworzyły
fundamenty do naszego dalszego rozwoju.
Dziękujemy wszystkim Nauczycielom SP w Gomulinie, za wieloletnią pracę, cierpliwość
i wyrozumiałość. Pod Waszymi skrzydłami zdobywaliśmy wiedzę i przyswajaliśmy najpiękniejsze, życiowe
wartości.
Dziękujemy Księżom Parafii św. Mikołaja Biskupa Gomulinie: ks. kan. Tadeuszowi Koziorowskiemu
oraz ks. Janowi Cholewie, za wieloletnią współpracę ze szkołą i stanie na straży naszego duchowego rozwoju.
Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć Patrona naszej szkoły, śp. ks. Mariana Wiewiórowskiego,
który na zawsze pozostanie w naszej pamięci, a Jego nauki w dalszym naszym życiu, będą dla nas
drogowskazem.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę pracowników sekretariatu, biblioteki oraz obsługi.
Dziękujemy za bezinteresowne zaangażowanie i codzienną bezcenną życzliwość.
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Życzymy Państwu wielu lat w zdrowiu i radości oraz samych sukcesów w życiu prywatnym
oraz zawodowym, aby praca w szkole była nieustającą pasją, a trud w nią włożony przynosił wspaniałe owoce.
Uczniowie klasy VIII A i VIII B wraz z rodzicami

Absolwenci rocznik 2019/2020
Klasa VIII a:
1. Braun Dominik
2. Dobrzyński Paweł
3. Głowacka Olga
4. Kabzińska Julia
5. Kabzińska Natalia
6. Kaczmarek Wiktor
7. Łuczyńska Aleksandra
8. Maciążak Klaudia
9. Malicka Marta
10. Motyl Natalia
11. Nowacki Mateusz
12. Skupień Maria
13. Stępień Adrian
14. Szmigielski Kamil
15. Wocheń Oliwia
16. Wojtasik Dawid
17. Żuber Paweł
Klasa VIII b:
1. Biniek Dawid
2. Bugajski Jakub
3. Ceglarek Patrycja
4. Chojwa Justyna
5. Dryzek Igor
6. Gajda Artur
7. Galicki Mateusz
8. Kacperski Michał
9. Kincbok Marek
10. Kotecka Nadia
11. Kwapisz Weronika
12. Mika Piotr
13. Radziecki Kacper
14. Sipińska Klaudia
15. Sobutkowska Martyna
16. Szymczyk Dariusz
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A oto jak wyglądali nasi ósmoklasiści w klasie I i II! Czy ich rozpoznajecie?
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Tradycją szkoły są również pożegnania kierowane do absolwentów
przez siódmoklasistów:
Koleżanki i koledzy – ósmoklasiści!
Dziś pożegnamy Was w imieniu obu klas siódmych. Ten rok szkolny nie zakończy się tak jak byśmy
tego oczekiwali. Kończy się inaczej, więc na pewno każdy go na długo zapamięta. Można powiedzieć, że rok
2019/2020 kończy się oryginalnie, więc… jesteście oryginalni i wyjątkowi!
Za Wami już egzaminy. Mamy nadzieję, że świetnie Wam poszło, a tym samym, że wszyscy
dostaniecie się do wybranych przez Was szkół średnich.
Życzymy Wam tego, co najlepsze. Byście byli zdrowi i szczęśliwi, byście kreowali swój świat
wartości, swoje własne ,,Ja". Dokonujcie własnych wyborów, ale pamiętajcie o ich konsekwencjach.
Przez te 8 szkolnych lat mieliście szansę poznać swoich pierwszych przyjaciół. To właśnie w tej szkole
towarzyszyły Wam pierwsze sympatie, miłości, pierwsze emocje, pierwsze sprawdziany i pierwsze ważne
decyzje. Życzymy Wam, by te przyjaźnie były trwałe i by nigdy się nie skończyły.
Za Wami ważny etap wspólnej nauki i pracy. Przed Wami przyszłość pełna sukcesów, ale i trudnych
życiowych wyborów. Jesteśmy pewni, że świetnie sobie poradzicie! Rozwijajcie swoje pasje, pozwólcie,
by Wasze sny stały się rzeczywistością, a do tego niezbędna jest wiara w siebie i w to, co się robi, dlatego to
również dołączamy do życzeń.
My postaramy się godnie Was w szkole zastąpić. Dziękuję bardzo, że właśnie z Wami mogliśmy
dzielić szkolny czas! Mam nadzieję, że nasze drogi ponownie się skrzyżują na szlakach dalszej edukacji.
Na pamiątkę przekazujemy Wam upominki – długopisy z imionami. Może to właśnie nimi napiszecie
swoja historię.
Kinga Plich, kl. VII a

Gdybym mogła cofnąć czas…
Czasami bywa tak, że wszystko idzie nam dobrze, osiągamy sukcesy na miarę swoich możliwości,
mamy przyjaciół i normalną rodzinę, ale jedno zdanie może sprawić, że całe życie zamienia się w koszmar.
Tak było w moim przypadku. Teraz już spokojnie mogę opowiedzieć swoją historię.
Wracam do chwil, kiedy siedziałam z tatą i oglądałam każdy mecz, każde mistrzostwa i każde zawody.
Kochałam tę energię, adrenalinę i radość, gdy nasi wygrywali. Pamiętam nasze rodzinne rozgrywki na
miejscowym boisku, wycieczki rowerowe i pikniki. Już jako dziecko rozumiałam, że sport jest w życiu bardzo
ważny. Jednak szybko minął okres dzieciństwa i nadszedł czas nauki w liceum. We wrześniu zapisałam się do
żeńskiej drużyny piłki ręcznej i w ten sposób zderzyłam się z nową rzeczywistością. Do tej pory ruch był dla
mnie zabawą, nigdy nie uczestniczyłam w profesjonalnych treningach. No i zaczęło się … Pozornie mogło
się wydawać, że było łatwo, ale każdy trening kosztował mnie dużo wysiłku, pracowałam na maksa. Miałam
16 lat, dołączyłam do zespołu i bardzo chciałam być po prostu dobra. Niestety, przez znaczną część dnia
chodziłam zmęczona, próbowałam nie zasnąć na lekcjach. Coraz częściej przytrafiały mi się słabe oceny,
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ale nie byłam zagrożona z żadnego przedmiotu. Jednak zdobywałam nowe sportowe doświadczenia i to było
najważniejsze. Trener zawsze nas motywował do większego wysiłku i nigdy nie wątpił, że osiągniemy cel.
Dziewczyny też intensywnie pracowały, a jakoś dawały sobie radę. Tak minęło pierwsze półrocze.
Po kolejnym wygranym meczu wróciłam szczęśliwa do domu. Od razu pochwaliłam się rodzicom.
Mama była radosna, cieszyła się z każdego mojego sukcesu. Natomiast tata spojrzał na mnie i powiedział:
- Dziecko, tobie w głowie tylko treningi. Osiągasz dobre wyniki w piłce ręcznej, ale nauka poszła w odstawkę.
Zastanów się! Jesteś tylko częścią szkolnej drużyny. Jesteś słaba. Nic innego nie umiesz. Przez sport nic
w życiu nie osiągniesz. Z czego tu się cieszyć.
Popatrzyłam zdumiona na ojca i wyszłam z pokoju. Myślałam, że sobie ze mnie żartuje, mówiąc, że jestem
słaba i nic nie osiągnę. Co się stało z zagorzałym kibicem, fanem piłki nożnej? Co się stało z moim tatą? Jego
słowa zabolały mnie tak mocno. Tyle wysiłku, systematycznej pracy, wyrzeczeń, a dla taty w niczym nie
jestem dobra.
Zamierzałam jednak mu pokazać, że się myli. Będę trenować jeszcze intensywniej, ale czy fizycznie dam
radę? Bezwiednie sięgnęłam po laptop. Zaczęłam czytać porady ekspertów, których w Internecie nie brakuje.
Klikając w wyszukiwarkę, znalazłam mnóstwo porad i … postanowiłam kupić środki wspomagające. Coś
mnie kusiło. Nie wiedziałam, czy dobrze robię, ale chciałam zasłużyć na uznanie ojca i byłam gotowa zrobić
wszystko. Następnego dnia nie musiałam wychodzić z domu, ponieważ po każdym meczu przysługiwał nam
jeden dzień odpoczynku. Wstałam zrobić śniadanie, gdy usłyszałam dzwonek do drzwi. Zdziwiona
otworzyłam. Okazało się, że przyszedł kurier z moją paczką. Pokwitowałam odbiór (pan nie pytał mnie czy
jestem pełnoletnia, czy mam upoważnienie do odbioru poczty) i dlatego z uśmiechem pożegnałam
doręczyciela. Na moje szczęście rodziców nie było w domu, dlatego nie musiałam się obawiać, że będą
dopytywać o zawartość przesyłki. Z zaciekawieniem otworzyłam pudełko. Ślepo wierzyłam, że tabletki
pomogą mi osiągnąć cel. Nie czytając instrukcji, wzięłam tabletkę i popiłam ją wodą. Dokończyłam robić
śniadanie i postanowiłam iść na siłownię. Zabrałam rzeczy i ruszyłam. Na siłowni czułam się jak bańka
mydlana, kiedy wraz z ciepłym podmuchem powietrza unosi się w nieznanym kierunku i nagle pęka. Niby
wszystko było w porządku, ale towarzyszyło mi jakieś oszołomienie, nagły przypływ energii. Wykonywałam
coraz to intensywniejsze ćwiczenia, nie męcząc się przy tym ani trochę. Po skończonych zajęciach wróciłam
do domu i zasnęłam. Przez kolejne dwa tygodnie stosowałam „cudowne” tabletki, jednak w drugim tygodniu
coś zaczęło szwankować. Brakowało mi sił, czasami nie mogłam złapać powietrza, moja kondycja zaczęła
spadać. Po kolejnym treningu podszedł do mnie trener i spytał:
-Emilko, co się dzieje? Nie wyglądasz najlepiej. Jesteś bardzo blada.
-Wszystko dobrze, to zwykłe przemęczenie. Gdyby coś się działo, od razu bym panu powiedziała - odparłam.
-No dobrze, a teraz zmykaj do domu, bo już późno. Wypocznij, może zrób sobie badania -powiedział trener.
Rzeczywiście moja kondycja z dnia na dzień była coraz gorsza. Brakowało mi energii i entuzjazmu.
Pomyślałam, że to tabletki przestają na mnie działać, dlatego postanowiłam postąpić inaczej. Następnego
dnia spotkałam się z Adrianem, znajomym, który doradził, abym podwoiła dawkę albo zmieniła preparat.
Z pierwszej opcji nie mogłam skorzystać, bo mój zapas był na wyczerpaniu, dlatego poprosiłam o rozwiązanie
numer dwa.
- Emi, tego bym się po tobie nie spodziewał – z ironią zagadnął Adrian.
- Widzisz, skrywam dużo tajemnic. Dobrze, koniec pogaduszek. Dawaj co masz dać, zanim ktoś nas zobaczy!
- rozkazałam Adrianowi.
Podałam mu pieniądze i już po chwili w mojej ręce leżała paczuszka.
-Ale proszę, uważaj na siebie! - powiedział Adrian.
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Kiwnęłam głową na znak, że rozumiem i ruszyłam na trening przed meczem. Wkrótce miałyśmy się zmierzyć
z ciężkim przeciwnikiem, dlatego solidnie trenowałyśmy. W łazience popiłam wodą kosztowny „prezent”
od Adriana. Czułam, że mój stan ulega poprawie. Odzyskałam kondycję i biegałam jak natchniona.
Po treningu wróciłam do domu. Z bólem serca spojrzałam na tatę, którego nagle przestałam interesować.
Ignorował mnie, a to bolało najbardziej. Jego zachowanie jeszcze bardziej utwierdzało mnie w przekonaniu,
że dobrze robię.
Nastał ranek. Wstałam dziwnie otumaniona. Pozostało kilka godzin do decydującego meczu. Zdałam
sobie sprawę, że straciłam moją dotychczasową energię, dlatego zażyłam kolejną dawkę wzmacniacza.
Po chwili poczułam lekkie ukłucie w klatce piersiowej, ale stwierdziłam, że to ze stresu. Nie przejęłam się
tym, wyszłam z domu i ruszyłam na boisko. Pierwsza połowa meczu przebiegała bezbłędnie. Strzelałyśmy do
bramki, za każdym razem zdobywając punkt. Jednak kilka minut przed gwizdkiem oznaczającym koniec
pierwszej połowy, ból, który towarzyszył mi od wejścia na halę, był nie do wytrzymania. Zaczęło brakować
mi powietrza i upadłam na boisko. To było jedyne, co pamiętam... Obudziłam się w szpitalu. Nie wiedziałam,
co się stało, lecz po chwili przypomniałam sobie wszystko. Podszedł do mnie lekarz i powiedział:
- Dzień dobry, trafiłaś do szpitala z zawałem, jednak opanowaliśmy sytuację. Masz bardzo wyniszczony
organizm. Poleżysz w szpitalu kilka dni. Wdrożymy leczenie i rehabilitację. Postaramy się, abyś mogła
normalnie funkcjonować.
Lekarz dziwnie spojrzał na mnie i odszedł.
Następny tydzień był dla mnie ciężki. Widziałam w oczach mojej mamy rozczarowanie. Była
przerażona całą sytuacją. Dowiedziała się, dlaczego przeszłam zawał. Tata był na mnie zły... Twierdził,
że kiedy ludzie dowiedzą się dlaczego trafiłam do szpitala, będzie skończony, zniszczyłam mu reputację. Było
mi wyjątkowo przykro, ponieważ nie liczyło się dla niego moje zdrowie, tylko opinie obcych ludzi.
Porozmawiałam szczerze z mamą. Miała wyrzuty sumienia, że zaniedbała mnie i zostawiła samej
sobie. Jednak cieszyłam się, że ją mam, że czuwa przy moim łóżku i wspiera mnie. Zrozumiałam, jak bardzo
jestem dla niej ważna. Zdałam sobie sprawę, że wszystko przez te tabletki, które mnie od środka powoli
zabijały. Gdyby nie szybka pomoc trenera i wezwanie karetki, mogłoby mnie tu nie być.
Po wyjściu ze szpitala nie mogłam intensywnie ćwiczyć. Chodziłam jednak na treningi. Wspierałam
inne zawodniczki. Cóż, sama zrujnowałam sobie zdrowie, aby się dowartościować. Przez całe życie będę
musiała brać leki, które poprawią pracę mojego serca. Wiedziałam, że nigdy nie wrócę do stanu poprzedniego ,
ale miałam nadzieję, że uda mi się wrócić do sportu.
Od tego wydarzenia minął rok. Ćwiczę regularnie w grupie „Cardio”, zdrowo się odżywiam i stosuję
do zaleceń trenera. Znalazłam chłopaka, który wspiera mnie i wiem, że gdybym chciała powtórzyć błąd
z przeszłości, on by mnie powstrzymał. Odzyskałam radość życia, doceniłam mamę i trenuję. Rodzice
rozwiedli się, ojciec nie utrzymuje ze mną kontaktu, założył nową rodzinę. Tęsknię za nim, ale niczego już
nikomu nie będę udowadniać. Zrozumiałam, że sztuczne podnoszenie sprawności zawodnika, może
doprowadzić do kalectwa lub śmierci. Gdybym mogła cofnąć czas, nigdy nie podjęłabym tak głupiej decyzji.
Przestrzegam wszystkich, aby nie ulegali modzie i nie szukali różnego typu wspomagaczy. Nigdy więcej nie
zamierzam powierzać swojego zdrowia Internetowi.
Klaudia Z.
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ADRES BRATKA:
Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie
ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska
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