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Występ artystyczny.

Wręczenie nagród.

Dnia 10 kwietnia o godzinie 11.00 odbył się w
Gimnazjum im. Józefa Chełmońskiego w Bielawach
apel z okazji Dnia Patrona. Uroczystość rozpoczęła

się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i
odśpiewania hymnu. Następnie głos zabrał dyrektor

szkoły pan Wojciech Baleja. Przywitał serdecznie
zaproszonych gości i nauczycieli oraz poprosił

przedstawicieli samorządu uczniowskiego o
złożenie kwiatów w kąciku patrona. Po części

oficjalnej rozpoczął się występ artystyczny
przygotowany przez klasę IIa. Spektakl przedstawiał
życie Józefa Chełmońskiego.dzieła mistrza ukazano

w prezentacji multimedialnej. Całość wzbogacono
podkładm muzycznym i dekoracją, o którą zadbała

pani Beata Leduchowska. Po zakończeniu
przedstawienia pani Lidia Słodyczak ogłosiła wyniki
Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Chełmońskim,

w którym brali udział szóstoklasiści ze Szkoły
Podstawowej w Bielawach i Oszkowicach. Nagrody

wręczył pan dyrektor i poprosił o zrobienie
pamiątkowego zdjęcia z uczestnikami konkursu. Na

koniec uroczystości pan Baleja wspomniał o
konkursie strażackim, w którym brały udział dwie

uczennice z naszej szkoły. Pogratulował im udziału
w turnieju i zajęcia przez Weronikę Pierścieniewską

2 miejsca w powiecie łowickim. Całą uroczystość
uświetniły galowe stroje uczniów oraz obecność

pocztu sztandarowego. 

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY

.

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 5 05/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWIP czyli Wielce Interesujące Pisemko

Wyróżnienie w powiatowym konkursie grafiki
                           komputerowej                              

    „Cztery pory roku w Łowickiem”

Uczeń naszego gimnazjum – Krzysztof Grzelak - wziął
udział  w powiatowym konkursie grafiki komputerowej

organizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu i zdobył

wyróżnienie. Celem konkursu było między innymi
rozwijanie zainteresowań informatycznych oraz

 poszerzenie wiedzy na temat grafiki komputerowej jako
nowego środka wyrazu w twórczości artystycznej. Zadanie

konkursowe polegało na  przygotowaniu projektu karty
pocztowej „Cztery pory roku w Łowickiem”.

Wręczenie nagród.

Pielgrzymka do Lichenia

14 kwietnia 2015 roku odbyła się pielgrzymka uczniów klas
trzecich naszego gimnazjum do Sanktuarium Maryjnego        
w Licheniu. Młodzież wyruszyła z Bielaw o godzinie 07:30.  

 Po dotarciu na miejsce uczestnicy wycieczki spotkali się        
      z przewodnikiem przed kościołem św. Doroty. W czasie

zwiedzania świątyni gimnazjaliści słuchali ciekawych historii
opowiadanych przez panią Annę Pawlak . Po obejrzeniu
Sanktuarium uczniowie uczestniczyli we mszy świętej,

podczas której modlili się  w swoich własnych intencjach.
Uczestnicy w ciszy  i skupieniu spacerowali po Golgocie.

Następnie uczniowie odwiedzili oddalone o 2 km od
Sanktuarium, miejsce objawień- Las Grąbliński. Podczas
drogi powrotnej zatrzymaliśmy się McDonald's w Kutnie. 

Około godziny 16:00 dotarliśmy do szkoły.            

W drodze do bazyliki.

Wspólne zdjęcie przed sanktuarium.
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Apel ekologiczny
27 kwietnia w naszej szkole odbył się apel z okazji Światowego Dnia Ziemi.
Tegoroczne obchody zorganizowano pod hasłem  „ Z energią zmieniamy
źródła”. Uroczystość przygotowali uczniowie z klasy II a pod kierunkiem

p. Urszuli Szczygielskiej. 
W programie był konkurs ekologiczny, do udziału w którym organizatorzy

zaprosili po dwóch przedstawicieli z każdej klasy. Ich zadaniem było
wyszukać postępowania nieekologiczne w zaprezentowanych scenkach.

Nad przebiegiem konkursu czuwało powołane jury w składzie: p. dyrektor
Wojciech Baleja, p. Iwona Pastusiak

i przedstawicielka uczniów- uczennica klasy IIIa Patrycja Marszałek.
 W czasie obrad jury szkolny chór uświetnił uroczystość piosenkami

„Pamiętajcie
o ogrodach” i „Otwórz oczy”. Następnie jury ogłosiło wyniki. Okazało się, że

pierwsze miejsce zajęły trzy klasy – Ia, IIa, IIIa. Ostatecznie
w zorganizowanej dogrywce zwyciężyła klasa Ia, która w nagrodę weźmie

udział w warsztatach ekologicznych. Apel wszystkim przypomniał
o właściwych zachowaniach ekologicznych: „Pamiętajcie o ogrodach

przecież wszyscy z nich wyszliśmy”.
                                                                                                     N.J., B.G.

Warsztaty ekologiczne -
"Rozmowy przy sadzeniu lasu"

 6 maja klasa Ia odebrała nagrodę, która była wygraną    
     w konkursie ekologicznym podczas obchodów Dnia

Ziemi. Nagrodą był wyjaz na warsztaty ekologiczne
pt: "Rozmowy przy sadzeniu lasu". Poniżej

przedstawiamy relację uczestników:
-Po dotaciu na miejsce zostaliśmy powitani przez Pana

leśniczego Jacka Chudy, który w bardzo ciekawy
sposób, opowiadał nam o zasadach zachowania się

 w lesie,
o pracy leśniczego oraz o szkołach leśniczych w Polsce.

Zostaliśmy poczęstowni ciasteczkiem i pyszną
grochówką - zarówno ciastka jak i zupa zostały

przygotowana przez uczniów Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Zduńskiej Dąbrowie. Jednym 

z punktów programu było ognisko...
 a skoro ognisko, to nie mogło zabraknąć kiełbasek

pieczonych nad ogniem. 
Było ciekawie i smacznie! Dziękujemy organizatorom za

wspaniałe przyjęcie.

Podczas występu.

Zwycięzcy uczniowie.

Gorący poczęstunek.

.

.

.



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 5 05/2015 | Strona 4 

WWW.JUNIORMEDIA.PLWIP czyli Wielce Interesujące Pisemko

Wiwat Maj, Trzeci Maj...

W piątek 8 maja 2015 roku w naszej szkole w Bielawach
odbył się uroczysty apel  z okazji rocznicy uchwalenia

Konstytucji   3 Maja . Była to piękna lekcja historii.
Przypominane zostały słowa wypowiedziane, sytuacje,

które miały miejsce w tym ważnym, dla nas Polaków, dniu
przed laty. Apel,  przy wsparciu szkolnego chóru pod

kierunkiem pani Anny Walczak przygotowała  pani
Wiesława Kaluga z klasą I a.

Apel z udziałem pocztu sztandarowego.

Przed startem.

Podczas wykonywania jedengo z zadań.

Po skończonej grze czas na posiłek.

Relacja z Gry Terenowej "Symbole narodowe
Polski"

16 maja br. odbyła się Gra Terenowa "Symbole narodowe
Polski", której organizatorami byli: Gimnazjum im. Józefa

Chełmońskiego w Bielawach i fundacja "Kalina".  Do udziału w
grze zgłosiło się 13 drużyn z gminy Bielawy

 i okolic. Wśród nich były dwie drużyny harcerskie z ZHR. Gra
polegała na dotarciu do zaznaczonych na mapie punktów          

      i rozwiązaniu zadań.
Był to bardzo dobry sposób na spędzenie pięknej, majowej

soboty. Dzięki współpracy z fundacją "Kalina", całość
zakończyła się około godziny 15.00 grilem na terenie GOK-u w
Bielawach. Każdy            z uczestników otrzymał pamiątkowe

upominki a trzy najlepsze drużyny otrzymały nagrody
ufundowane przez Stowarzyszenie Oświatowe "emk-a", Bank

Spółdzielczy Ziemi Łowickiej, Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
Urząd Miasta w Łowiczu. Dzięki takiej formie spędzania czasu

uczestnicy mogli poznać walory Bielaw. Była to też dobra
okazja do krzewienia wartości patriotycznych. 

Najlepsze drużyny:
I m-c "Gentelmeni" - 141,5 pkt
II m-c "Dmosiniaki" - 132,5 pkt

III m-c "Stal" - 128 pkt
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