
DZIŚ W NUMERZE ! 
 

- PASOWANIE NA CZYTELNIKA 

- Z HIGIENĄ ZA PAN BRAT 

- W ŚWIECIE DOŚWIADCZEŃ I EKSPERYMENTÓW 

- DEBATA SAMORZĄDOWA 

- BEZPIECZNIE NA ROWERZE 

- WIWAT KONSTYTUCJA! 

- TALES, PITAGORAS... KAROL KACZMAREK 

- KONKURS O FOTEL WÓJTA 

- SPOTKANIE Z PISARZEM I MUZYKIEM 

- PLASTYCZNE SUKCESY OLI I LITERACKIE ZUZI 

 - EUROPO, WITAM CIĘ! 

 - DZIEŃ DZIECKA NA WESOŁO 

 - Z BIBLIĄ NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA... 

 - PISAŁY SERCEM 

 - MATEMATYCZNE POTYCZKI 

 - VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI 

 - SUKCESY SZKOLNYCH LEKKOATLETÓW 

 - LOSY ZWYCZAJNYCH - NIEZWYCZAJNYCH 

 - SZKOŁA DEMOKRACJI 

 - ZANIM WYRUSZĄ W EGZOTYCZNE KRAJE, POZNAJĄ RODZIME GAJE, RUCZAJE… 

 - W POSZUKIWANIU ŚWIATA WARTOŚCI I IDEAŁÓW 

- OGÓLNOPOLSKI KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 

- ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE! 

- LAUREACI NAGRODY IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 
 

NASZ TWÓRCZOŚĆ 

SPRAWY I SPRAWKI ZE SZKOLNEJ ŁAWKI 

BEZPIECZNE WAKACJE 

 
 

 

 

 

                                                                                                    

 

REDAGOWANA OD 1999R. 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO 

W GOMULINIE 

    
KOCHANI CZYTELNICY! 

 KOCHANI CZYTELNICY! WSPÓLNA WĘDRÓWKA PO WIEDZĘ W OKRESIE OD WRZEŚNIA DO CZERWCA 

2021/2022 DOBIEGA KOŃCA. PRZED WAMI WYCZEKIWANY ODPOCZYNEK  - WAKACJE! NARESZCIE 

MOŻNA  PODZIWIAĆ WSCHODY I ZACHODY SŁOŃCA, ZASTANAWIAĆ SIĘ NAD  ZAPACHEM WIATRU, 

OKREŚLAĆ KOLOR BAŁTYKU CZY BEZTROSKO SPACEROWAĆ W POSZUKIWANIU KWIATU PAPROCI… 

OTO PRZED WAMI OSTATNI W TYM ROKU SZKOLNYM NUMER ,,BRATKA”. DZIĘKUJEMY WAM ZA 

WSPÓLNE CHWILE. GDY ZNÓW SIĘ SPOTKAMY, BĘDZIECIE RADOŚNI, OPALENI I WYPOCZĘCI! 

GRATULUJEMY WSZYSTKIM PROMOCJI DO NASTĘPNEJ KLASY, ZAŚ ÓSMOKLASISTOM – UKOŃCZENIA 

SZKOŁY! ŻYCZYMY, BYŚCIE ZNALEŹLI SWE MIEJSCE W WYMARZONYCH LICEACH, TECHNIKACH, 

SZKOŁACH BRANŻOWYCH. ZMIENIAJCIE ŚWIAT, NIECH DZIĘKI WAM STAJE SIĘ PIĘKNIEJSZY! 

OTO RELACJE ZE SZKOLNYCH UROCZYSTOŚCI, KONKURSÓW, IMPREZ… MIŁEJ LEKTURY! 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 
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W kwietniu bibliotekę szkolną odwiedzili 

uczniowie klas IA , IB , IC wraz z wychowawcami. 

Celem ich wizyty było uroczyste pasowanie na 

czytelnika . Wszystko odbyło się w obecności  pani 

dyrektor Iwony Zapały . Uczniowie musieli uporać 

się z rozwiązaniem zagadek czytelniczych. 

Z wielkim zaangażowaniem i ciekawością udzielali 

odpowiedzi na wszystkie pytania zadawane przez 

bibliotekarza dotyczące postaci bajkowych 

bohaterów. Podczas spotkania mieli możliwość 

wypożyczenia książek oraz obejrzenia księgozbioru 

biblioteki. Na zakończenie zostali pasowani przez 

panią dyrektor na czytelników biblioteki szkolnej . 

Otrzymali także pamiątkowe dyplomy. Wizyta 

przebiegła w miłej atmosferze. Wszyscy uczniowie obiecali, że będą odwiedzać bibliotekę szkolną. Przyjęcie  

w poczet czytelników okazało się wielkim przeżyciem. 
K.S. 

 

 

13 kwietnia 2022r. w oddziałach przedszkolnych miało miejsce podsumowanie konkursu plastycznego 

pt. ,,HIGIENA WAŻNA SPRAWA – BEZPIECZEŃSTWA TO PODSTAWA”. Celem konkursu  była 

popularyzacja wiedzy na temat higieny oraz mycia rąk, wśród najmłodszego pokolenia oraz pobudzenie 

wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej dzieci. 

 
Jury przyznało następujące miejsca: 

I miejsce – Lena Cieślik 0b, Marcel Warsicki Ob 

II miejsce – Wiktor Ulcyfer 0c, Maria Wieczorek Ob 

III miejsce – Julia Bącela 0a, Maria Wieczorek 0a, Maja Wojtczyk 0a 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy,  dziękujemy za zaangażowanie i twórczą pracę. 
N-le oddziałów przedszkolnych 
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12 kwietnia 2022 r.  podsumowano szkolny konkurs 

z fizyki. Jego celem było rozbudzenie zainteresowania 

zjawiskami otaczającego świata, kształtowanie ciekawości 

poznawczej oraz umiejętność wyjaśniania zjawisk 

fizycznych. 

Konkurs skierowany był do uczniów kl. VII i VIII i składał 

się z 2 etapów: 
 

Etap I: złożenie, wg otrzymanego wzoru opisu 

doświadczenia. Opis doświadczenia poddany został ocenie. 

Prace poprawne merytorycznie były podstawą kwalifikacji 

uczniów do etapu II, 

 

Etap II: samodzielne przeprowadzenie i omówienie 

przygotowanych doświadczeń na forum 

 

Ocenie podlegała m.in. poprawność merytoryczna, sposób 

przeprowadzenia doświadczenia, jego czytelność dla 

obserwatorów oraz stopień złożoności. 

Do drugiego etapu zakwalifikowało się 7 uczniów, którzy 

przed komisją zaprezentowali doświadczenia. 

 

I miejsce zajęła Zofia Murat (VIIc), 

wyróżnienia Wiktor Malicki (VIIa) oraz Mikołaj Domagała (VIIb). 
P.B. 

 

 

 

28 kwietnia ósmoklasiści 

uczestniczyli w wyjątkowej lekcji 

wiedzy o społeczeństwie. Otóż 

spotkali się z Wójtem Gminy Wola 

Krzysztoporska Panem Romanem 

Drozdkiem, który zawitał w progach 

naszej szkoły. W trakcie zajęć 

młodzież dyskutowała z Wójtem 

m.in. o budżecie gminy, kanalizacji, 

drogach, "Orliku" w Gomulinie, 

strategii rozwoju gminy, a Pan Wójt 

cierpliwie, a co najważniejsze 

ciekawie, tłumaczył zawiłości 

funkcjonowania samorządu 

gminnego i wyczerpująco 

odpowiadał na pytania. 1,5 - 

godzinne spotkanie przebiegło 

w bardzo miłej atmosferze, a na 

koniec uczniowie otrzymali drobne upominki: opaski odblaskowe dla poprawy bezpieczeństwa na drodze oraz 

długopisy, które mają przynieść sukces na zbliżającym się egzaminie ósmoklasisty. 
E.M. 
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28 kwietnia 2022 roku w naszej szkole 

odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego 

Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym 

zorganizowanym przez Komendę Miejską 

Policji w Piotrkowie Trybunalskim razem 

z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu 

Drogowego w Łodzi Zarząd Terenowy 

w Piotrkowie Trybunalskim. 

W eliminacjach wzięli udział 

uczniowie szkół podstawowych z terenu 

powiatu piotrkowskiego oraz Piotrkowa 

Trybunalskiego w dwóch kategoriach 

wiekowych, 10-12 lat i starsi 13-15 lat łącznie 

57 uczestników. Uczniowie zmierzyli się 

w pisemnym teście wiedzy o bezpieczeństwie 

w ruchu drogowym, rowerowym torze 

przeszkód oraz pierwszej pomocy 

przedmedycznej. 

W drugiej kategorii wiekowej zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły w składzie: Damian 

Sztuk, Patryk Zuzański, Krzysztof Kołba i to oni właśnie już 13 maja 2022 r. wezmą udział w Finale 

Wojewódzkiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, który odbędzie się w Wojewódzkim Ośrodku 

Ruchu Drogowego w Zarządzie Terenowym w Piotrkowie Trybunalski. 

 

Finał wojewódzki XLIII Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym odbywał się w piątek, 13 maja 

2022, na terenie oddziału Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Piotrkowie Tryb. 

 
Drużyna Szkoły Podstawowej w Gomulinie w składzie: Krzysztof Kołba, Damian Sztuk 

i Patryk Zuzański reprezentująca powiat piotrkowski 

w eliminacjach powiatowych zajęła II MIEJSCE. 
 

Gratulujemy!!! 
J.S. 
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Uroczystą akademią 29.04.2022 r. uczciliśmy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Przygotowany program artystyczny w formie wiadomości telewizyjnych – TVP GOMULIN- przypomniał 

wszystkim najważniejsze fakty związane z tym świętem - ważnym dniem w kalendarzu polskich świąt 

narodowych. Jego waga została podkreślona m.in. uczynieniem tego dnia wolnym od pracy.  

            Znana powszechnie pod nazwą Konstytucji 3 maja Ustawa rządowa, uchwalona przez sejm w 1791 r., 

była pierwszą w XVIII w. reformą przeprowadzoną bez obecności obcych wojsk w kraju. Naprawiała ustrój 

państwowy Rzeczypospolitej, m.in. znosząc liberum veto i ograniczając wolną elekcję. Odsuwała 

od wpływów politycznych magnaterię. Utworzyła rozdzielone od siebie władze: ustawodawczą, wykonawczą 

i sądowniczą oraz rząd (Straż Praw), zależny od sejmu. Godziła wolności szlacheckie z siłą państwa. 

W dziedzinie społecznej jej dorobek był skromniejszy. Nowe uprawnienia zyskiwało tylko mieszczaństwo. 

Nie mogła radykalnie rozwiązać wszystkich problemów, jakie wiązały się z przebudową ustroju społecznego, 

ponieważ w zamierzeniach twórców reformy państwa stanowiła dopiero część wielkiego dzieła naprawy 

Rzeczypospolitej. Wraz z konstytucjami amerykańską z 1788 r. i francuską z 1791 r. (którą wyprzedziła 

o kilka miesięcy) stanowiła jedno z najważniejszych osiągnięć XVIII w. Niestety, zapłaciliśmy za uchwalenie 

Konstytucji II rozbiorem, prowadząc wojnę w jej obronie. W czasach niewoli stała się ona przedmiotem dumy 

- dowodziła, że Polacy potrafią rządzić się sami i zdolni są do podniesienia się z upadku. 

            Święto związane z uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, obchodzone jako narodowe niemal od początku 

istnienia niepodległej II Rzeczypospolitej a zniesione przez komunistyczne władze PRL-u, przywrócone 

zostało przez Sejm III RP 

6 kwietnia 1990 r. Na dzień 3 maja 

Kościół katolicki wyznaczył 

święto Matki Bożej Królowej 

Polski. W ten sposób cześć dla 

Najświętszej Maryi Panny 

połączyła się z pamięcią o wielkim 

dziele naszych przodków. 

            Na pewno łatwiej było 

zapamiętać te wszystkie ważne 

wiadomości historyczne dzięki 

duchowi czasu historii, który 

przeniósł nas do roku 1791. 

Mogliśmy wysłuchać i zobaczyć 

postacie z epoki: króla Stanisława 

Augusta Poniatowskiego, carycę 

Katarzynę II, hetmana Potockiego 

i Maksymiliana Robespierre’a, którzy pięknymi strojami oraz iście aktorską grą dostarczyli widzom wielu 

emocji. Profesjonalnie wcielili się w swoje role szkolni dziennikarze i prezenterzy. Piękne recytacje, tańce 

Skrzatów, Zosi oraz śpiew chóru były klamrą  artystyczną łączącą  w całość tę szkolną patriotyczną 

uroczystość.  

Nad jej przygotowaniem czuwali nauczyciele: Małgorzata Kędzierska, Agata Pawlak i Paweł Filipek. 
M.K. 
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22 marca 2022 r w jednej z łódzkich szkół odbył się etap 

wojewódzki, organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Łodzi, 

Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. 
 

Mieliśmy tam swojego reprezentanta – Karola Kaczmarka z klasy 8a. 

Uczeń ten z powodzeniem przeszedł wcześniej etap szkolny i rejonowy tego 

konkursu. W finale również poszło mu znakomicie – uzyskał wynik 79% 

i tytuł Finalisty Wojewódzkiego Konkursu z Matematyki. 

Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem nauczycielki matematyki 

Pani Ireny Kasztelan. 

Gratulujemy Karolowi sukcesu i życzymy powodzenia w innych konkursach! 
I.K. 

 

 

10 maja 2022 już po raz piąty uczniowie szkół podstawowych z terenu naszej gminy zawalczyli o Fotel 

Wójta w Gminnym Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie i Samorządzie Terytorialnym pod patronatem Wójta 

Gminy Wola Krzysztoporska  Romana Drozdka. Młodzież musiała zmierzyć się z trudnym testem wiedzy 

o Konstytucji RP, funkcjonowaniu samorządu terytorialnego oraz współczesnym życiu politycznym, 

społecznym i gospodarczym. Nad przebiegiem rywalizacji czuwała Komisja Konkursowa pod czujnym okiem 

Przewodniczącej Rady Gminy pani 

Małgorzaty Gniewaszewskiej. 

Zaszczytne I miejsce i nagrodę 

główną zdobył Jakub Krzaczyński 

ze Szkoły Podstawowej im. Gen. 

Ludwika Czyżewskiego w Woli 

Krzysztoporskiej i to właśnie on na 

jeden dzień przejmie władzę 

wykonawczą w Naszej Małej 

Ojczyźnie i zasiądzie w Fotelu 

Wójta Gminy. Jakub otrzymał 

ponadto pamiątkowe pióro 

z wygrawerowanym napisem 

„Marzenia się spełniają”, dzięki 

któremu nie zapomni o tym 

wyjątkowym sukcesie. 

 

Dyrektor Iwona Zapała 

pogratulowała wszystkim uczestnikom wysokiego poziomu wiedzy i umiejętności i wspólnie z Wójtem 

i Przewodniczącą Rady Gminy wręczyła uczniom biorącym udział w konkursie dyplomy i upominki. 

 

Nowością tegorocznej edycji było zadanie dodatkowe: ułożenie hasła promującego naszą gminę. Teksty ocenił 

osobiście pan Roman Drozdek i wybrał najlepszą propozycję, której autorką jest Wiktoria Gajda z klasy VIIIa 

z naszej szkoły: Gmina Wola Krzysztoporska stoi zawsze szeroko otwarta. 

 

Konkurs przygotował Szkolny Klub Obywatelski, a jego koordynatorkami były panie Ewa Maciołek 

i Małgorzata Kowalska. 
E. M., M.K. 
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W dniu 04 V 2022r. uczniowie klas 

drugich i trzecich wraz z wychowawcami 

uczestniczyli w spotkaniu z panem 

Tomaszem Szwedem. Pan  Tomasz to znany 

polski piosenkarz, muzyk country, a obecnie 

także autor cyklu popularnej serii książek dla 

dzieci pt.,, Klinika małych zwierząt w Leśnej 

Górce’’. Podczas spotkania trwającego 

ponad półtorej godziny autor niezwykle 

ciekawie opowiadał o swojej twórczości, 

wspólnie z dziećmi rozwiązywał zagadki 

i nagradzał drobnymi upominkami. 

Spotkaniu towarzyszyła oczywiście muzyka 

autorstwa zaproszonego gościa i gra na 

gitarze. Podczas spotkania najmłodsi 

czytelnicy mogli otrzymać książkę 

z autografem pisarza. 
K. S. 

 

 

Aleksandra Chudy, uczennica klasy IVA otrzymała wyróżnienie 

w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym pt. Architektura Lublina 

i okolic ,, Pejzaże mistyczne”, który miał na celu promowanie 

Lubelszczyzny, poznanie zabytków architektury Lublina i okolic, 

zainteresowanie różnymi formami i systemami budowania, wyrażanie 

swoich przeżyć w kontakcie z architekturą naszych przodków 

za pomocą środków plastycznych, nabycie umiejętności odkrywania 

w zwyczajnych miejscach ich nierealnego znaczenia, poznanie zaułków 

emanujących siłą inspirującą twórczość. 

Warto dodać, że nasza szkoła jako jedyna reprezentowała województwo 

łódzkie w tym konkursie. 

 

Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych w Polsce 

i za granicą. 

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogłoszonych przez 

Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego konkursach promujących 

prawidłowe nawyki i zachowania dzieci związane z pracą i zabawą na 

terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja miała na celu 

popularyzowanie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych związanych 

z upadkami osób. Zadaniem uczestników było rozważenie tematu 

i wykonanie pracy plastycznej lub ułożenie rymowanki. Komisje 

konkursowe doceniły oryginalność prac przesłanych przez nasze 

uczennice. 
 

I miejsce  w drugiej grupie wiekowej (IV-VIII) w etapie regionalnym XII Ogólnopolskiego Konkursu 

Plastycznego dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy” zajęła uczennica klasy 4a  - 

Aleksandra Chudy. 
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Wyróżnienie w etapie wojewódzkim III Ogólnopolskiego 

Konkursu dla dzieci na Rymowankę „Bezpiecznie na wsi mamy, 

bo ryzyko upadków znamy” uzyskała uczennica klasy 5a  - Zuzanna 

Dryżek. 

Gratulujemy! 
J.S., A. C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzień Europy jest dniem, 

w którym świętujemy pokój i jedność 

w Europie. Z okazji 72. rocznicy 

podpisania historycznej Deklaracji 

Schumana przedstawicielka Europe 

Direct z Piotrkowa Trybunalskiego 

p. Anna Jędrzejewska przeprowadziła 

warsztaty dla uczniów klas V A i V B. 

Była to doskonała okazja do poznania 

historii Unii Europejskiej. 

Podsumowaniem zajęć była gra planszowa 

Gwiezdny Express, podczas której uczniowie 

wykazali się zarówno wiedzą na temat krajów Unii 

Europejskiej, jak i spostrzegawczością. W nagrodę 

wszyscy otrzymali upominki. 
M.K. 
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1 czerwca obchodzimy 

Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Z tej okazji Szkolne Koło Teatralne 

„Pauza” zorganizowało krótkie 

przedstawienie pod hasłem „Dzieci 

dzieciom”. Uczniowie klasy VIa oraz 

klasy VIIc zabrali swoich młodszych 

kolegów w bajkową podróż do krain, 

które zamieszkiwali bohaterowie 

wierszy Juliana Tuwima. Do Szkoły 

Podstawowej w Gomulinie zawitał 

pociąg relacji Wierszykowo 

– Tuwimowo. Trasa podróży 

przebiegała także przez Słowikowo 

i miejscowość Rzepki Małe. Na 

dworcu każdej stacji widzowie mogli 

spotkać inną postać i przypomnieć 

sobie perły polskiej literatury 

dziecięcej, m.in. Hilarego, Zosię-Samosię, Grzesia i jego ciocię, państwa Tralalińskich, panią Słowikową i jej 

męża, dziadka i babcię mających chętkę na jędrną rzepkę oraz całą ich menażerię. 

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły entuzjastycznie zareagowali na wjazd kolorowej lokomotywy, 

pełen energii taniec uczennicy klasy VIIc – Zosi Murat oraz zabawne scenki, które przedstawili uczniowie 

klasy VIa: Zosia Kieruzel, Weronika Pawlak, Ola Werowska, Marcel Książczyk, Adrian Wasik, Patryk 

Wójcik oraz Mikołaj Urbański. Najwięcej śmiechu i zabawy zafundowała jednak publiczności finałowa scena 

wyciągania rzepki. Młodzi aktorzy przebrani w wielobarwne kostiumy stanowili radosny akcent całej 

inscenizacji, a recytacja dziewcząt z klasy VIIc – Gabrysi Gajdy, Zosi Murat oraz Patrycji Piekarskiej 

wspaniale dopełniła całości. Nad realizacją przedstawienia czuwała nauczycielka języka polskiego – pani 

Joanna Murat. 

Młodym aktorom gratulujemy udanego występu, a wszystkim dzieciom życzymy, aby ich życie 

przypominało choć trochę bajkową podróż: niech na każdym przystanku czeka Was wspaniała przygoda 

i dobrzy ludzie. 

  

Dzień Dziecka to święto wyjątkowe i radosne. W poszczególnych krajach obchodzone jest w różne 

dni roku. Propaguje ideę braterstwa, zrozumienia pomiędzy dziećmi całego świata i uświadamia wszystkim 

dorosłym, że dzieci mają swoje prawa. 

Tegoroczny Dzień Dziecka w naszej szkole był niezwykle urozmaicony i aktywny. 

Dzieci z oddziałów przedszkolnych i  klas I-III rozpoczęły swoje święto od tworzenia rysunków do 

hasła „Kolorowy świat”.  Nie obyło się 

również bez konkurencji sportowych,  

zabawy przy muzyce i ciekawych 

konkursów.  Największą popularnością 

cieszyły się zabawy przygotowane przez 

animatorów. Na świeżym powietrzu 

dzieci bawiły się w strefach: baloników, 

gier, metamorfoz (malowanie twarzy)  

oraz animacji „Szaleństwa z Rysiem”. 

Rodzice zadbali o poczęstunek 

w klasach. 

 Uczniowie starszych klas udali 

się do kina na wybrane filmy. 

Po powrocie do szkoły uczestniczyli 
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w różnorodnych zajęciach -  lekcjach programowania, konkursie plastycznym, turnieju szachowym, 

rozgrywkach „piłkarzyki” i torze przeszkód. Podczas wspólnego spotkania wręczono nagrody  uzyskane w 

Szkolnym Konkursie Literackim pod hasłem „Opowiedz mi bajkę…”. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

również popołudniowa dyskoteka. 

 

OTO LISTA ZWYCIĘZCÓW: 
 

Szkolny Konkurs Literacki pod hasłem „ Opowiedz mi bajkę …” 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce –  Iga Antczak 

II miejsce – Alicja Szafnicka 

III miejsce – Julia Porczyńska 

w kategorii kl. VII-VIII 

I miejsce –  Zofia Murat 

II miejsce – Patrycja Fajkowska 

III miejsce – Alicja Lasota 

 

Szachy 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce – Patryk Wojtczyk 

II miejsce – Aleksander Adamczyk 

III miejsce – Adrian Sierant 

w kategorii kl. VII-VIII 

I miejsce – Wiktor Malicki 

II miejsce – Artur Białas 

III miejsce – Mikołaj Domagała 

  

„Piłkarzyki” 

I miejsce – klasa IV a  

II miejsce – klasa  V b 

III miejsce – klasa V a 

 

Tor przeszkód 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce –  klasa V b 

II miejsce – klasa V a 

III miejsce – klasa IV b 

w kategorii kl. VII-VIII 

I miejsce – klasa VII b 

II miejsce – klasa VIII b 

III miejsce – klasa VII a 

 

KONKURS PLASTYCZNY 

w kategorii kl. IV-VI 

I miejsce –  Julia Porczyńska 

Wyróżnienia:  Alicja Szafnicka, Zofia Kieruzel 

w kategorii kl. VII-VIII 

I miejsce – Nikola Magiera 

Wyróżnienia:  Mariia Danylchenko, Sandra Bujacz 

 

Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki i słodycze. Nagrody książkowe za pełnienie funkcji 

ekspertów w dziedzinach konkursowych przypadły: Alanowi Hojwie, Karolowi Kaczmarkowi i Hubertowi 

Ostrowskiemu. 
A.C., J. M. 
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25 kwietnia 2022 roku w Wydziale Katechetycznym w Łodzi 

odbył się etap archidiecezjalny XVI Konkurs Wiedzy Biblijnej, pod 

patronatem Arcybiskupa Grzegorza Rysia. 

W konkursie uczestniczyły 72 szkoły. Do etapu rejonowego 

zakwalifikowało się 98 uczniów w wyniku którego do finału 

awansowało 34 uczniów. Wśród nich znalazł się uczeń naszej szkoły -  

Bartłomiej Pirek (kl. 5a). 

Bartek z powodzeniem przeszedł organizowane wcześniej etapy - 

szkolny oraz rejonowy. 

Do konkursu przygotowywał się pod kierunkiem nauczycielki 

katechezy. Dużo czasu poświęcał także na samodzielną lekturę 

Ewangelii. 
A. S. 

 

 

 

 

 

Podczas uroczystej gali laureatów, która 

odbyła się 2 czerwca 2022 r.,  został rozstrzygnięty 

VIII Powiatowy Konkurs Poetycki  „Piszę sercem, 

sercem maluję...". Organizatorem poetyckich 

zmagań jest Szkoła Podstawowa nr 8 w Piotrkowie 

Trybunalskim. 
 

Konkurs skierowano do uczniów klas IV-VIII szkół 

podstawowych powiatu piotrkowskiego. Jego celem 

było zachęcenie do twórczości literackiej oraz 

budowanie lokalnej tożsamości. 

 

Z przyjemnością informujemy, że wśród laureatów 

i osób wyróżnionych znalazły się uczennice naszej 

szkoły. 
 

III miejsce w kategorii klas IV –VI za patriotyczny 

wiersz „Obietnica” zdobyła uczennica klasy 5a - 

Zuzanna Dryżek. 
 

Wyróżnienie w kategorii klas VII – VIII  za 

problem zagubienia ujęty w literacką formę 

otrzymała uczennica klasy 8a  - Marcelina 

Mazerant. 

 

Nagrodzone wiersze opublikowano w tomiku 

pokonkursowym " Piszę sercem, sercem maluję...". 

 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!! 
A. C. 
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Dnia 2 czerwca w naszej szkole 

odbył się VI GMINNY KONKURS 

MATEMATYCZNE POTYCZKI 

2022. Wzięło w nim udział 42 uczniów 

ze Szkół Podstawowych w Bujnach, 

Gomulinie, Krzyżanowie, 

Parzniewicach, Woli Krzysztoporskiej.  

 Po sprawdzeniu testów uczniowie, 

którzy uzyskali największą liczbę 

punktów w poszczególnych 

kategoriach wiekowych otrzymali 

nagrody w postaci bonów 

podarunkowych do Empiku i książek. 

Nagrody i dyplomy wręczył sekretarz 

gminy Wola Krzysztoporska Pan 

Dominik Ambrozik. 

 

Nagrody w kategorii klas II-III otrzymali: 

I miejsce- Bartłomiej Dzitkowski  (SP Gomulin) 

II miejsce- Piotr Czajka  (SP Gomulin) 

                    Bartosz Latus (SP Bujny) 

                    Maja Wiernicka (SP Wola Krzysztoporska) 

III miejsce- Filip Dżuła (SP Bujny) 

                     Michał Merk (SP Krzyżanów) 

                     Hanna Kędziora (SP Gomulin) 

  

Nagrody w kategorii klas IV-VI otrzymali: 

I miejsce – Jakub Stawicki  (SP Wola Krzysztoporska) 

II miejsce- Bartłomiej Pirek (SP Gomulin) 

                    Szymon Cieślak (SP Wola Krzysztoporska)  

III miejsce- Szymon Treściński  (SP Krzyżanów) 

  

Nagrody w kategorii klas VII-VIII otrzymali: 

I miejsce - Karol Kaczmarek (SP Gomulin) 

II miejsce- Julia Gątkowska (SP Wola Krzysztoporska) 

III miejsce- Aleksandra Krystek (SP Wola Krzysztoporska) 

 

 Konkurs przygotowali Pani Lena Cienkowska i Pan Jan Giza 

Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i uczestnikom! 
L.C. J. G. 

 

 

 

6  czerwca 2022 r. odbył się w naszej szkole VIII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI 

PATRIOTYCZNEJ IM. KS. MARIANA WIEWIÓROWSKIEGO. W tym roku szkolnym  zmagania młodych 

wykonawców  z poezją zostały wysłuchane i obejrzane przez Jury Konkursu zaproszonego  do naszej szkoły 

przez Panią Dyrektor Iwonę Zapała. 

            Komisja Konkursowa w składzie: p. Małgorzata Kudyba – doradca metodyczny języka polskiego 

z Centrum Rozwoju Edukacji w Piotrkowie Tryb, p. Julia Karlińska – bibliotekarka, autorka i  współautorka 
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książek o tematyce regionalnej 

oraz historycznej, p. Marcin 

Pawlikowski - dyrektor GOK 

w Woli Krzysztoporskiej po 

wysłuchaniu recytacji  uczniów, 

spośród 31 zgłoszonych do VIII 

edycji Konkursu, ze Szkół 

Podstawowych w Bogdanowie, 

Gomulinie, Krzyżanowie, Woli 

Krzysztoporskiej, Parzniewicach, 

kierując się takimi kryteriami jak 

dobór repertuaru, interpretacja 

utworu, kultura słowa oraz ogólny 

wyraz artystyczny, postanowiła 

przyznać następujące miejsca: 
 

w kategorii klas I-III: 

I miejsce – Maja Wiernicka, Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej, kl. III a; 

II miejsce – Karolina Giza, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. III b; 

                    Lena Marusińska, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. III c; 

III miejsce – Paulina Matuszczyk, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. III c; 

                      Zofia Pijewska, Szkoła Podstawowa w Parzniewicach, kl. II; 
 

w kategorii klas IV-VI: 

I miejsce – Anna Malicka, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. IV a; 

II miejsce – Aleksandra Chudy, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. IV a; 

                    Nikola Sęderecka, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. IV b;     

III miejsce –  Jakub Pałubski, Szkoła Podstawowa w Krzyżanowie, kl. IV; 

                        Magdalena Zapała, Szkoła Podstawowa w Bogdanowie, kl. IV; 
 

w kategorii klas VII – VIII: 

I miejsce – Talula Ciesielska, Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej, kl. VIII b; 

                   Julia Gątkowska, Szkoła Podstawowa w Woli Krzysztoporskiej, kl. VIII c; 

II miejsce – Marcelina Mazerant, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. VIII a; 

III miejsce – Patrycja Fajkowska, Szkoła Podstawowa w Gomulinie, kl. VIII b. 

  

Laureaci  otrzymali nagrody w formie kart podarunkowych do sklepu Empik i dyplomy oraz książki 

ufundowane przez Dyrektora Szkoły  Panią Iwonę Zapała. 

            Jury Konkursu zwróciło uwagę na oryginalność interpretacji wygłaszanych przez uczestników 

utworów poetyckich. Podkreślono, że zainteresowanie twórczością patriotyczną, budzenie wrażliwości na 

piękno języka poezji  pozwala poznawać  historię, tradycję, a także kulturę naszego kraju. 

 Panie Dyrektor Iwona Zapała i Bogumiła Szulc pogratulowały laureatom i wszystkim uczestnikom  udziału 

w VIII edycji Konkursu, a jury i nauczycielom podziękowały za opiekę merytoryczną oraz przygotowanie 

uczniów do występów.     
 M.K. 

 

 

W dniu 27.05.2022r. w Bełchatowie na stadionie LA Powiatowego Centrum Sportu rozegrana  została 

LIGA ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO dla SZKÓŁ PODSTAWOWYCH w LEKKIEJ 

ATLETYCE w roku szkolnym 2021/2022 – II rzut.Z naszej szkoły  w zawodach wzięło udział 11 uczniów. 

Byli to uczniowie z klas: V b – Filip Morawa i Szymon Piekarski, z klasy VII a – Wiktoria Kowalska, Wiktor 

Malicki, VII b – Dobrzyńska Weronika, Filipek Bartłomiej, Kwiecień Jakub, VII c – Łuczyńska Julia, 

Żuchowski Kacper, VIII a –Kordowiak Kacper, VIII b – Juliański Adrian. 



14 

Nasi uczniowie rywalizowali w konkurencjach biegowych: bieg na 100 m, 200 m, 1000 m, 

skocznościowej – skok w dal oraz siłowej – pchnięcie kulą w kategoriach wiekowych 2009 i młodsi oraz 2007 

– 2008.Zawodnicy mogli wystartować tylko w jednej konkurencji i sztafecie oraz sprawdzić swoje możliwości 

i umiejętności na tle uczniów z innych szkół i klubów. Pomimo zaciętej rywalizacji w każdej z konkurencji, 

kilku naszych uczniów znalazło się w pierwszej dziesiątce startujących zawodników. 

Jeden z nich – Kacper Żuchowski z klasy VII c, zajął II m biegu na 100 m, V m w biegu na 1000 m 

zajął Adrian Juljański z klasy VIII b, VI m w skoku w dal zajął Wiktor Malicki z klasy VII a w kategorii 

wiekowej rocznik 2007 -2008. Natomiast w kategorii wiekowej 2009 i młodsi IV m w biegu na 60 m zajął 

Bartłomiej Filipek z klasy VII b, V m w biegu na 1000m zajął Szymon Piekarski z klasy V b. 

                Kolejnymi  zmaganiami  lekkoatletycznymi rozegranymi 15.06.2022r. również w Bełchatowie na 

stadionie LA Powiatowego Centrum Sportu, w których wzięło udział 10  uczniów z naszej szkoły, były 

MISTRZOSTWA ZRZESZENIA LZS WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W LEKKIEJ ATLETYCE SZKÓŁ 

PODSTAWOWYCH. Tym razem zawodnicy mieli prawo startu w dwóch konkurencjach. Tak jak i na 

poprzednich zawodach nasi sportowcy rywalizowali z zawodnikami z innych szkół i klubów w konkurencjach 

biegowych – 100 m, 300 m  1000 m, skocznościowej – skok w dal i siłowej – pchnięcie kulą osiągając wysokie 

wyniki. 
 

 Żuchowski Kacper – I m w biegu na 100 m, 

 Stępień Filip – I m w biegu na 300 m, 

 Juljański Adrian – II m w biegu na 1000 m, 

 Stępień Filip – III m w biegu na 100 m, 

 Cieślak Jakub – V m w pchnięciu kulą, 

 Żuchowski Kacper – VI m w skoku w dal, 

 Ostrowski Hubert – VII m w pchnięciu kulą, 

 Głowacki Dawid – VII m w biegu na 300 m, 

 Sztuk Damian – VII m w biegu na 100m, 

 Malicki Wiktor – VII m w skoku w dal, 

 Kwiecień Jakub – VIII m w skoku w dal. 

 
 

Naszym lekkoatletom życzymy wielu sukcesów podczas zmagań sportowych. 
A.P. 
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Marcelina Mazerant z klasy VIIIa została 

finalistką Wojewódzkiego Konkursu Historycznego 

„Losy Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914-1945. 

Od początku I wojny światowej do zakończenia II wojny 

światowej” organizowanego przez Kuratorium Oświaty 

w Łodzi oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia 

Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. 

Patronat honorowy nad konkursem objęli Starosta 

Pabianicki Pan Krzysztof Habura oraz Prezydent Miasta 

Pabianic Pan Grzegorz Mackiewicz. Uczennica 

w swojej pracy przywołała historię rodziny z Mąkolic, 

która w czasie II wojny światowej ukrywała i uratowała 

przed zagładą trzech Żydów, za co odznaczona została 

tytułem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 

Uroczyste podsumowanie Konkursu odbyło się 

3 czerwca w Młodzieżowym Domu Kultury 

w Pabianicach, w którym Marcelina uczestniczyła wraz 

z nauczycielką historii, p. Ewą Maciołek, pod opieką 

której przygotowywała pracę. W trakcie uroczystości 

Marcelina  odebrała zasłużone gratulacje, dyplom, 

zaświadczenie o tytule finalisty oraz nagrodę. 

Wydarzeniu towarzyszyła wystawa prac 

konkursowych oraz prelekcja pt.” Legioniści polscy 

w Łodzi, Pabianicach i okolicy w latach 1914 – 1918″ 

wygłoszona przez dr T.Z. Bogaleckiego. 

Gratulujemy Marcelinie i życzymy kolejnych sukcesów! 
E.M. 

 

 

Miło nam poinformować, że uzyskaliśmy 

certyfikat "Szkoły Demokracji", który poświadcza, 

że nasza szkoła wspiera samorządność i oddolną 

aktywność uczniów. 

A wszystko to dzięki zespołowi uczniów z klasy VIIIa 

w składzie: Patrycja Chojwa, Marta Filipczak, Wiktoria 

Gajda, Martyna Kowalczyk, Marcelina Mazerant, Maja 

Wiórek, Karol Kaczmarek, który w październiku 2021 r. 

przystąpił do ogólnopolskiego projektu realizowanego przez 

Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej wraz z Akademią 

Ekonomiczno - Humanistyczną w Warszawie. Przez kilka 

miesięcy uczniowie uczestniczyli w szkoleniach liderskich 

oraz realizowali wybrane działania. Aby uzyskać pozytywną 

ocenę mentora, trzeba było zrealizować 3 działania 

w wybranych przez uczniów obszarach. Nad realizacją 

projektu czuwała p. Ewa Maciołek, nauczyciel historii i wos. 

W tegorocznej III edycji projektu wzięły udział 72 szkoły 

z całej Polski, a nasza placówka jest jedną z 6 w woj. łódzkim, 

które uzyskały certyfikat. 
E.M. 
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„Cudze chwalicie, swego nie znacie, 

Sami nie wiecie, co posiadacie. 

Alboż nie śliczne te wioski liczne? 

Ten kraj kochany, bogate łany, 

Bujne ogrody, łączka wesoła, 

A na niej trzody widzisz dokoła.” (...) 

 

Czasami podróżujemy bardzo daleko, a nie 

znamy tego, co jest blisko nas. Dlatego SKKT 

PTTK zorganizowało Pieszy Rajd „Poznajemy 

naszą gminę” 22 czerwca 23 piechurów wraz 

z opiekunami: p. E. Maciołek, p. A. Czerwińską, 

p. M. Kowalską i p. M. Tosiek, wyruszyło do 

Parzniewic, aby poznać nieznane rejony naszej 

małej ojczyzny. 

Wędrówkę rozpoczęli w Parzniewicach, 

gdzie zobaczyli kościół w Parzniewicach wraz 

z plebanią, najstarsze wiejskie zabudowania, ale 

największe wrażenie zrobił budynek szkoły wraz 

z przepięknym parkiem. Następnie przeszli przez Parzniewiczki i przekroczyli granicę naszej gminy 

docierając do Napoleonowa, aby w miłym  miejscu zrelaksować się, przejechać tramwajem konnym oraz 

skosztować pieczonych kiełbasek. Po zasłużonym odpoczynku wyruszyli w drogę powrotną do Parzniewic. 

Wędrowcom towarzyszyły piękna pogoda, dobre humory oraz miłe okoliczności przyrody. 

Następne rajdy już we wrześniu! Zapraszamy!!! 
E. M. 

 

 

Marcelina Mazerant z klasy VIIIa odniosła 

kolejny sukces. Zdobyła wyróżnienie w XI 

Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim 

"Polskie więźniarki w Ravensbrück" pod patronatem dr 

Wandy Półtawskiej, organizowany przez Szkołę 

Podstawową w Pińczycach.  Przedmiotem oceny 

konkursowej były prace pisemne przygotowane przez 

uczniów klas VII - VIII, w których musieli się zmierzyć 

z tematem: KL Ravensbrück – świat, w którym giną 

wyznawane wartości i ideały. Czy zgadzasz się z tą 

tezą? Marcelina przygotowała przejmującą pracę, która 

zyskała uznanie wśród członków Komisji Konkursowej 

i zdobyła wyróżnienie. Opiekę nad uczennicą 

sprawowała p. Ewa Maciołek, nauczyciel historii i wos. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! 
E.M. 
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Ania Malicka, uczennica klasy IVA otrzymała 

wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie z Języka 

Angielskiego “English Read Aloud Contest 2022”. Celem 

konkursu było zwiększenie zainteresowania uczniów nauką 

języka angielskiego poprzez czytanie książek, promocja 

czytelnictwa oraz rozwijanie pasji uczniów.  Ania nagrała 

filmik, w którym czyta w języku angielskim książkę swym  

wiernym słuchaczom – pluszowym misiom. 

Członkowie jury podkreślali duże zainteresowanie 

konkursem, bardzo wysoki poziom przygotowanych prac, 

zarówno pod względem poprawności językowej jak również 

interpretacji czytanych tekstów prozatorskich. W konkursie 

wzięli również udział: Patrycja Fajkowska z klasy VIII B oraz 

Antoni Gaworczyk z klasy V A.  
 

Wszystkim serdecznie gratulujemy!!! 
B.K. 

 

 

 

24 czerwca 2022 r. nadszedł czas  zakończenia roku szkolnego i pożegnalnego spotkania uczniów klas 

VIII z Dyrekcją szkoły, Wychowawcami, Nauczycielami, Rodzicami, Pracownikami oraz młodszymi 

koleżankami i kolegami. Po okresie nauczania zdalnego i  miesiącach nauki w trybie stacjonarnym 

dobrnęliśmy szczęśliwie do końca, by  udać się na zasłużony, wakacyjny wypoczynek. 

 
  Zanim jednak uczniowie usłyszeli ostatni dzwonek, uczestniczyli w uroczystym zakończeniu roku 

szkolnego 2021/2022, które odbyło się w miniony piątek. O godzinie 8. 00 rok szkolny pożegnały dzieci 

z oddziałów przedszkolnych i klas I-III, natomiast o 11.00 owoce swej pracy zebrali uczniowie z klas IV-VIII. 

Na uroczystość przybyli: zastępca Wójta Gminy – Pan Mieczysław Warszada, Przewodnicząca Rady Gminy 

Wola Krzysztoporska -  Pani Małgorzata Gniewaszewska, Pan Wojciech Kamiński – działacz OSP Gomulin, 

Dyrekcja szkoły, Grono pedagogiczne,  Rodzice, Pracownicy i uczniowie szkoły. Po odśpiewaniu hymnu 

państwowego i hymnu szkoły odbyło się uroczyste ślubowanie ósmoklasistów, a następnie przekazanie 

sztandaru szkoły nowo wybranemu pocztowi z klas VII. Następnie głos zabrała Dyrektor szkoły – Pani Iwona 

Zapała, która w swoim przemówieniu skierowała wiele ciepłych słów do Uczniów i Nauczycieli, 

Pracowników szkoły, Rodziców, dziękując za wkład włożony w pracę w ciągu całego roku szkolnym. Pani 
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Dyrektor zwróciła się  do absolwentów, a były to słowa pełne nadziei i wiary w ich dalszy rozwój, w kolejnych 

etapach edukacji. Pogratulowała i podziękowała Rodzicom za współpracę, życząc wszystkim udanego 

i spokojnego wypoczynku. Zaproszeni goście również w swych wystąpieniach gratulowali uczniom sukcesów 

i życzyli kolejnych po dobrym i bezpiecznym letnim wypoczynku.  

 
Następnie P. Dyrektor wręczyła  Nagrody im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego przyznawane co roku 

uczniom za wzorowe zachowanie, wysokie wyniki w nauce oraz krzewienie wartości patriotycznych 

i chrześcijańskich w naszym środowisku. Tytułem laureata tej nagrody uhonorowano: Marcelinę Mazerant– 

uczennicę klasy VIII a,  Karola Kaczmarka – ucznia klasy VIII a. W tym roku statuetkę im. Ks. Mariana 

Wiwiórowskiego  otrzymał Pan Wojciech Kamiński – działacz OSP Gomulin, który w lokalnym środowisku 

wyróżnia się pracą społeczną, zaangażowaniem 

w utrwalanie wiedzy historycznej i tradycji naszej Małej 

Ojczyzny.  

Kolejnym punktem akademii było nagrodzenie 

uczniów klas VIII, którzy uzyskali wysokie wyniki 

w nauce. Dyrektor szkoły pogratulowała sukcesu 

wszystkim wyróżnionym, wręczyła dyplomy oraz 

nagrody książkowe, natomiast Rodzicom przekazała 

listy gratulacyjne. Następnie wręczono świadectwa 

z wyróżnieniem i nagrody książkowe, dyplomy 

uzyskane przez uczniów klas IV-VII w różnorodnych 

konkursach.  

Niezwykle ważnym i zarazem podniosłym 

momentem było opuszczenie murów szkoły przez 

uczniów klas ósmych. Należy podkreślić, że tegoroczna 

akademia była wyjątkowa. Absolwenci szkoły 

w efektownym układzie choreograficznym zatańczyli  

Poloneza i Belgijkę oraz zaśpiewali pożegnalne 

piosenki. We wzruszający sposób podziękowali za 

naukę i wspólnie spędzony czas Wychowawczyniom- 

Pani Ewie Maciołek i Pani Beacie Kędziorze, Dyrekcji , 

Gronu pedagogicznemu oraz Rodzicom. 
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Tegoroczne zakończenie roku 

szkolnego zbiegło się z zakończeniem 

pracy zawodowej Pani Aliny 

Banaszczyk, nauczycielki języka 

niemieckiego, która „ szczęśliwie 

dopłynęła do wyspy zwanej 

EMERYTURA”, jak również 

z pożegnaniem szkolnego wuefisty - 

Pana Przemysława Szulca 

podejmującego pracę w jednej 

z łódzkich podstawówek. Były ciepłe 

słowa, kwiaty, uściski i wzruszenia… 

Po zakończeniu uroczystości 

w hali sportowej wszyscy uczniowie 

klas IV-VII udali się do sal 

lekcyjnych, gdzie nastąpiło wręczenie 

świadectw, a także pożegnanie z wychowawcami oraz kolegami i koleżankami na całe dwa miesiące.  
 

Tę piękną uroczystość przygotowali ósmoklasiści pod kierunkiem wychowawców i nauczycieli: 

P. Ewy Maciołek, P. Beaty Kędziory, P. Agaty Pawlak i P. Pawła Filipka. 

 

OTO TEGOROCZNI ABSOLWENCI: 
 

 
 

Klasa VIII a – wychowawca: p. Ewa Maciołek: 

Patrycja Chojwa, Marika Cieślak, Marta Filipczak, Wiktoria Gajda, Karol Kaczmarek, Krzysztof Kołba, 

Kacper Kordowiak, Marcel Kotecki, Martyna Kowalczyk, Julia Lauks, Nikola Magiera, Marcelina Mazerant, 

Paulina Mroczkowska, Hubert Ostrowski, Sebastian Rozpędek, Filip Stepień, Maja Wiórek 
 

Klasa VIII b – wychowawca: p. Beata Kędziora: 

Artur Białas, Natalia Białas, Sandra Bujacz, Jakub Cieślak, Patrycja Fajkowska, Jakub Filipek, Mikołaj 

Gomula, Adrian Juljański, Nikolina Kreter, Amelia Kulasek, Alicja Lasota, Emil Łabuz, Julia Mazerant, 

Antoni Plich, Dawid Siedlecki, Damian Sztuk, Patryk Zuzański 
M. K. 
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Idealnie wpisują się w model absolwenta naszej szkoły: czerpią radość z nauki, przestrzegają ogólnie 

przyjętych wartości moralnych, potrafią samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje, 

zgodnie współpracują z innymi, są ciekawi świata i wrażliwi na drugiego człowieka, są życzliwi, tolerancyjni, 

szanują godność własną i drugiego człowieka, rozumieją wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju. 

 

Marcelina Mazerant, uczennica klasy VIIIa, aktywnie 

uczestniczy w działaniach artystycznych na terenie szkoły i poza 

nią. Rozsławia naszą placówkę, promuje ją, przynosi jej chlubę. 

Uczennica uzyskała bardzo dobre wyniki w nauce oraz wzorową 

ocenę  zachowania. Jest koleżeńska, kulturalna, sympatyczna. 

W codziennym postępowaniu kieruje się wartościami bliskimi 

osobie Patrona Szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 została 

laureatką XV Międzynarodowego Konkursu Historyczno – 

Literackiego „Lidice dla XXI wieku”, w którym otrzymała 

nagrodę jury. Konkurs organizowany jest przez Muzeum Lidice, 

Ministerstwo Kultury Republiki Czeskiej, Instytut Badania 

Reżimów Totalitarnych i Wydział Filozoficzny Uniwersytetu 

Karola w Pradze. W bieżącym roku szkolnym uzyskała tytuł 

Finalistki Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Losy 

Polaków z Ziemi Łódzkiej w latach 1914-1945. Od początku 

I wojny światowej do zakończenia II wojny światowej” 

organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty oraz 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa 

Metodycznego w Pabianicach. Jest laureatką wielu konkursów recytatorskich, m.in. Gminnego Konkursu 

Recytatorskiego Poezji Patriotycznej im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego. Uzyskała wyróżnienie 

w XI Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim "Polskie więźniarki w Ravensbrück" pod 

patronatem dr Wandy Półtawskiej. Swoimi występami uświetniała liczne akademie szkolne, pełniła funkcję 

w poczcie sztandarowym szkoły, brała udział w zespole projektowym ogólnopolskiego programu „Szkoła 

Demokracji” organizowanego przez CEO oraz Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie. 

 

Karol Kaczmarek, uczeń klasy VIIIa, 

to chłopiec, którego postawa moralna może być wzorem 

do naśladowania dla innych uczniów. Jest obowiązkowy, 

odpowiedzialny, uczciwy, kulturalny, koleżeński, 

promuje wartości patriotyczne i chrześcijańskie. 

Systematycznie rozwija swoje zainteresowania 

muzyczne, matematyczne i szachowe. Osiągnął bardzo 

dobre  wynik i w nauce oraz uzyskał wzorową ocenę 

zachowania. W bieżącym roku szkolnym uzyskał tytuł 

Finalisty Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego 

organizowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty. 

W Gminnym Konkursie „Matematyczne Potyczki” zajął 

I miejsce w kategorii klasy VII – VIII. Brał udział 

w zespole projektowym ogólnopolskiego programu 

„Szkoła Demokracji” organizowanego przez CEO oraz 

Akademię Ekonomiczno – Humanistyczną w Warszawie.  

 

Gratulujemy! Życzymy satysfakcji w zdobywaniu wiedzy oraz sukcesów w kolejnym etapie edukacji. 
Dyrekcja i Grono Pedagogiczne SP Gomulin 
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Zapraszamy do lektury tekstu Igi Antczak z kl. IV b nagrodzonego w szkolnym konkursie literackim 

„ Opowiedz mi bajkę…” 

 

Iga Antczak IVb 

SKŁAD A 

Codziennie spędzałem czas w terrarium, które w pewien sposób było moim mieszkaniem. Mój 

właściciel Oskar, mimo swojego leniwego podejścia do wielu rzeczy, takich jak sprzątanie pokoju, zadbał 

o mój komfort. 

Obudowa mojego prywatnego pomieszczenia była szklana, na spodzie znajdowały się trociny, 

a w prawym rogu stało małe, sztuczne drzewko, na którym uwielbiałem spędzać czas oraz małe miseczki, 

w które mój pan podawał mi jedzenie i wodę. Był to mój bezpieczny azyl i, jak mi się wydawało, nie musiałem 

martwić się o nic. 

Ale od dzisiejszego ranka czułem, że coś jest nie tak, przeczuwałem, że wydarzy się coś złego. Moje 

drzewko nie wyglądało dziś tak jak zawsze, jakby coś odebrało mu jego blask, a mój organizm nie przejawiał 

żadnej chęci do jedzenia. I jak się okazało, nie myliłem się – dziś stało się coś złego. Stałem w miejscu, kiedy 

usłyszałem charakterystyczną muzyczkę wydawaną przez dziwne urządzenie, na którym mój właściciel 

prowadził rozmowy i spędzał zdecydowanie za dużo czasu, uderzając w nie palcami. Nagle 

dźwięk ucichł, Oskar wykonał kilka kliknięć, a ja usłyszałem głos Kingi – właścicielki Aliki, 

jedynej dziewczyny z grupy moich przyjaciół, czyli różowego królika o pięknym 

błyszczącym, czarnym spojrzeniu. Poznaliśmy się, gdy wszyscy nasi właściciel spotkali 

się u Kingi, zamówili pizzę i grali w gry, a nas zostawili samych sobie. Wtedy mimo 

różnic, które nas dzieliły, udało nam się nawiązać kontakt.  

Głos posiadaczki zwierzęcia wydobywał się z urządzenia. 

   - Oskar, mamy problem. Mógłbyś dzisiaj po lekcjach do nas przyjść? Igor będzie 

potrzebował naszego wsparcia i pomocy – rzuciła smutno, a ja poczułem jak moje ciało 

przechodzą negatywne wibracje. Nie zaczęła rozmowy jak zawsze, nie pytała o nic, 

tylko rzucała stwierdzenia. 

    - Co się stało? – spytał poważnie, drapiąc się po głowie. Rozglądał się nerwowo po 

pomieszczeniu, on też czuł, że coś jest nie tak. 

    - Cóż, Igor wczoraj wypuścił kota na chwilę, może dwie, ale Advocat nie wrócił. 

Szukaliśmy go po całym osiedlu – mruknęła z pogłębiającym się smutkiem w jej 

głosie.  

    - Spokojnie, przyjdę do was po lekcjach i coś wymyślimy. Możemy wydrukować 

ogłoszenia i wywiesić je w okolicy. Przecież kotka nie mogła  tak zniknąć. – I tym razem to ja 

poczułem smutek, może nawet większy od właściciela i współwłaścicielki 

Adwocat’a. Był to najmądrzejszy kot, jakiego dane mi było poznać, więc opcja, 

że sam uciekłby od Igora oraz Kingi odpadała. Sam poczułem stres, który ciążył mi 

później, przez cały czas, póki nie znaleźliśmy zwierzęcia.  

      Minął jakiś czas, kiedy Oskar zdążył opuścić już swój pokój oraz mieszkanie i udał się do 

szkoły. A ja powoli wchodziłem po drzewku, ale dziś mnie to nie cieszyło, udałem 

się na samą górę i uderzyłem mocno w plastik przez co mały kwadracik otworzył 

się, umożliwiając mi tym samym wyjście. Nie była to moja pierwsza ucieczka.  

        Powoli schodziłem po terrarium i starych, drewnianych meblach. Minąłem klika drzwi o 

różnych kolorach, nim dotarłem do kuchni. Nad zlewem zawsze znajdowało się uchylone okno, więc 

jak najszybciej pokonałem wyposażenie pomieszczenia i uciekłem, jak najszybciej udając się do domu Igi, 

który znajdował się po prawej stronie ulicy. Idąc słyszałem coraz głośniejsze szczekania, między nimi trwała 
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kilku minutowa przerwa, ale w końcu zrozumiałem, co się dzieję – Azor szczekał pięć razy, co w naszym 

kodeksie oznaczało kłopoty oraz wezwanie na pilne spotkanie się.  

           Tak, posiadaliśmy własny kodeks. Ilość szczeknięć lub innych dźwięków wydawanych przez nas 

zawsze coś oznaczało. Na przykład osiem dźwięków oznaczało wizytę weterynarza u wybranego zwierzęcia, 

trzy oznaczały, że ktoś z nas nie da rady wyjść z mieszkania niezauważonym. 

            Momentalnie znalazłem się w domu Igi, w którym znajdowali się już Anzor, czarno – biały husky 

o fioletowo – zielonym spojrzeniu oraz Afiki.  

 - Mówię ci! Wiem, co widziałem, ktoś go porwał! – rzucił pies poważnie, zerkając na królika, na co różowo 

futrzana przymknęła oczy, mierząc go specyficznym spojrzeniem. 

    - Panie Alwinie. – mruknęła Afiki, zerkając w moją stronę – czy ty słyszysz, co on mówi? 

   - Nie jestem w temacie– rzuciłem poważnie, zerkając na przyjaciół, moje ciało ponownie przeszły 

negatywne wibracje. 

   - Nasz skład na specjalne zadanie, musimy uratować Advocata! – warknął Azor, patrząc na nas 

błagalnie.   - Ty jeszcze nie wiesz, przecież ty jeszcze nie wiesz. Porwali go, przyjechali, złapali jakąś dziwną 

łopatką ze sznurkiem zamiast metalu, zabrali do samochodu i odjechali. To porwanie! – krzyczał, chodząc 

w kółko. Nagle podszedł do miski z wodą, napił się i znów rozpoczął swoją przemowę. – Porwali go, to byli 

panowie w niebieskich koszulkach. – mruknął, kiwając głową. Wyłapywałem pojedyncze słowa. Advocat. 

Porwali, złapali, odjechali i zrozumiałem.  

   - Straż zwierzęca! – rzuciłem nagle. 

   - Oni czasami tak robią. W najbliższym schronisku powinien znajdować się nasz przyjaciel – powiedziałem, 

przybierając postawę Advocat’a, który pewnie w tym momencie powiedziałby to sam co ja. 

   - Co to jest za straż? – spytał . 

   - No nie mogę! – rzuciła Afiki. – To ci panowie w niebieskich koszulkach, o których mówiłeś. 

Anzor popatrzył na nas jak na zwierzęta, które według niego bujały wtedy gdzieś w obłokach. Nie za bardzo 

rozumiał, co do niego mówiliśmy. 

   - Co? – spytał.  

   - Idziemy, bez żadnych pytań – mruknąłem zdecydowanie, na co nasza trójka ruszyła w stronę wyjścia. 

I tym razem to my zostaliśmy szpiegami, ale było to w słuszniej sprawie.  

   - Gdzie spotkają się nasi właściciele? – spytała Afiki. 

   - U ciebie, planują zrobić ogłoszenia, ale myślę, że do tego czasu uda nam się uratować 

naszego kochanego kota – powiedziałem, idąc prosto przed siebie.  

– Czekajcie! Azor, jesteś w stanie wyczuć, gdzie może znajdować się schronisko? 

   - Ruszyliśmy złą drogą, musimy zawrócić – rzucił nagle, obracając się, a ja i moja królicza 

przyjaciółka ruszyliśmy za nim. – Mam nadzieję, że nic mu nie jest. Jak myślicie, co mogli mu 

zrobić? – spytał przygnębionym głosem.  

  - Nic. Nie myślmy negatywnie, musimy wymyślić jak go uratować! – warknęła Afiki, na co 

przytaknąłem głową. Pani królik miała racje.  

   - Zobaczymy na miejscu – dodałem.  

            Pokonaliśmy resztę drogi w ciszy, mijaliśmy wiele posiadłości i staraliśmy się 

przywitać i poinformować  resztę zwierząt o tym,  co się stało, ale nikt nie chciał do nas 

dołączyć. Nie chcieli straszyć właścicieli ani uciekać, bojąc się, że zostaną 

w schronisku. Azor skręcił w prawo, więc ruszyłem za nim, a Afiki kicała jak najszybciej 

mogła. Nie zauważyłem nawet, w którym momencie zamiast iść spokojnie, przyśpieszyliśmy.  

    - Jesteśmy na miejscu – usłyszałem do Azora. W tym momencie on robił za lidera, a ja 

z panią królik robiliśmy wspólnie za mózg operacji. – I co teraz?  

    - Tutaj jest dziura, dasz radę się przecisnąć? 

– spytałem przyjaciela. On pokiwał głową 

przecząco i wspólni doszliśmy do 

wniosku, że sami wraz z Afiki musimy 

ruszyć dalej. 

               Azor odszedł kawałek dalej, aby nie zrobić zbędnego zamieszania i schować się za krzakiem. Wraz 

z przyjaciółką ruszyliśmy, pokonując dziurę, znaleźliśmy się nagle w wielkim, według nas, terytorium. 

Minęliśmy wiele zwierząt proszących o pomoc, ale nie mogliśmy im pomóc. Brakowało nam czasu, a nie 

przyszliśmy tu w tym celu. Weszliśmy do budynku, mijając wielkie metalowe drzwi.  
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               Zerknęliśmy na siebie z panią królik, dając sobie znak i przyzwolenie na ruszenie dalej, 

ale na naszej drodze pojawił się pan w niebieskiej koszuli, więc schowaliśmy się za 

kartonem stojącym po naszej lewej 

stronie. 

     - Widziałeś, jakiego ładnego kota 

dzisiaj złapaliśmy? Aż mam ochotę zabrać go 

ze sobą – mruknął do dziwnego urządzenia. 

Podobne miał mój właściciel, ale z tego nie było słychać 

żadnych dźwięków, jakby mówił sam do siebie.  

-To kot bengalski.  

- Tak, tak. Do zobaczenia! Zerknęliśmy na siebie wraz z panią 

królik, rozumiejąc co właśnie się stało.  

– Mają go– rzuciłem zdenerwowany, ale Afiki była skupiona na 

czymś innym.  

    - W tym kartonie są marchewki. – mruknęła cicho. 

    - Poważnie, w tym momencie myślisz o jedzeniu? – spytałem zdenerwowany, 

zerkając na nią poważnie, ale obróciłem się, gdy usłyszałem pięć charakterystycznych miauknięć – pomocy. 

     - Tam jest! – stwierdziła, naprowadzając mój wzrok na kocią łapkę wystającą z metalowej klatki. 

Wystraszony zwróciłem swoje oczy na osobę królika. – Nie pójdę tam! – rzuciła, a ja przybrałem postawę 

bohatera.  

                  Ruszyłem w momencie, gdy pan w niebieskiej koszuli opuścił pomieszczenie. Szybkim ruchem 

znalazłem się obok tony metalowych klatek, które starałem się pokonać wspinając się. Czułem, jak inne koty 

łapkami dotykają  mnie i próbują  zrzucić. Usłyszałem głos Advocata’a  

    - Zostaw go! To mój przyjaciel! – mruknął kot, dając  znaki, aby odpuścili.                                                                           

Momentalnie znalazłem się przy klatce mojego przyjaciela, starałem się otworzyć zamek pazurami – tymi 

u rąk i nóg, ale nie wyszło. Słyszałem jego pośpieszania, ale nie dałem rady.  

    - Nie wiem, co robić! – rzuciłem nerwowo w jego stronę, na co delikatnie się skulił.  

    - Ja wiem! – usłyszałem z dołu i zerknąłem w stronę różowego królika, który w swojej dłoni trzymał coś 

dziwnego. 

    - Zejdź do niej! – rozkazał kot. Teraz mogłem przyjrzeć się rzeczy, którą Afiki trzymała w łapie. 

Marchewkę, z której wykonała klucz, była dosyć zabawna.  

    - Skąd wiesz, że będzie pasować? – spytałem, zerkając na nią poważnie. – To nie zabawa. 

    - Wzorowałam się na kluczu leżącym na biurku, jest dokładnie taki sam – rzuciła. 

    - Nie mogłaś go wziąć? – zadałem ponownie pytanie, ale przypomniałem sobie, że dziewczyna nie posiada 

umiejętności wspinania się. Zabrałem klucz- marchew z jej rąk i ponownie wspiąłem się na górę. Tym razem 

szybko otworzyłem klatkę, na co kot zareagował  wyskokiem. Pędem udaliśmy się w stronę drzwi, a później 

wyjścia z posesji.  

           Po drodze zgarnęliśmy Azora zza krzaków i jak najszybciej wróciliśmy do swoich domów. Nie było 

czasu na rozmowy i pytania. Nasi właściciele mieli zaraz wrócić. 
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Choć wakacje się zbliżają, 

Od myślenia nie zwalniają. 

Szanuj zdrowie, szanuj życie 

W domu, w lesie i na szczycie. 

 

Czy nad wodą pod żaglami, 

Lub na szycie  z górskimi ścieżkami, 

Na rowerze, leśną drogą- 

Licz się zawsze z niepogodą. 

Od plaż dzikich, rzecznych wirów- uciekaj!  

Licho nie śpi, wiec nie zwlekaj! 

Z bezpieczeństwem za pan brat - u stóp będzie cały świat! 

Nauczyciel języka 

polskiego pyta 

uczniów: 

- Jak brzmi liczba 

mnoga do 

rzeczownika 

"niedziela"? 

- Wakacje, proszę 

pani! 
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Drodzy Uczniowie,  

życzę Wam wspaniałych wakacji, wielu przeżyć i wrażeń, ale przede wszystkim 

bezpiecznego wypoczynku. Wykorzystajcie dobrze letnie miesiące na podziwianie 

przyrody, uprawianie sportu, zwiedzanie ciekawych miejsc, zawieranie nowych 

znajomości. Znajdźcie też czas na czytanie książek. 

Gratuluję  tak licznych i wysokich osiągnięć edukacyjnych, artystycznych oraz 

sportowych. 

  

Szanowni Rodzice,  

życzę Wam spokojnego odpoczynku od edukacyjnych trosk i dziękuję za wszelkie 

działania podejmowane dla dobra naszej szkolnej rodziny.  

 

Nauczyciele, Pracownicy,  

dziękuję Wam za trud, wytrwałość i cierpliwość. Za Wasz wysiłek w realizację  

różnorodnych projektów i przedsięwzięć, w niełatwym dla nas roku szkolnym 

2021/2022. Składam wszystkim serdeczne podziękowania. 

Do zobaczenia 1 września! 

Dyrektor szkoły – Iwona Zapała 

 

Niech wakacje będą niezapomniane, spędzone ciekawie, przyjemnie i zdrowo. 

Niech będą czasem nabierania sił i energii na kolejny rok szkolny! 

Redakcja Bratka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ADRES BRATKA:  

Szkoła Podstawowa im. Ks. Mariana Wiewiórowskiego w Gomulinie  

ul. Szkolna 2, 97-371 Wola Krzysztoporska 


