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Pielgrzymka do Lichenia

Drodzy Czytelnicy!
To już ostatnie wydanie naszej Wipowskiej gazetki w roku

szkolnym 2016/2017.
Zbliża się koniec roku, a co za tym idzie początek

upragnionych wakacji.
 W tym numerze zamieszczamy następujące artykuły:
Aktualności
Pożegnanie klas trzecich
Dni Profilaktyki
Top lista
Sport

W dniu 6 kwietnia jak co roku odbyła się pielgrzymka uczniów
klas trzecich do Bazyliki Licheńskiej .  Po dotarciu na miejsce
spotkaliśmy się z Panią przewodnik, która oprowadziła nas po
muzeum księdza Józefa Jarzębowskiego. Zobaczyliśmy tam

rękopisy,  starodruki,  inkunabuły oraz  zbiór eksponatów
opowiadających historię Polski. Następnie zaczęliśmy

zwiedzać bazylikę gdzie mogliśmy zobaczyć kopię całunu
Turyńskiego, kaplicę Trójcy Świętej i kaplicę 108

męczenników. Modliliśmy się, także przed  relikwiami
Świętego Jana Pawła II. Po zakończeniu zwiedzania, z Panią
przewodnik, udaliśmy się na mszę  w tej bazylice. Gdy msza

się skończyła, przeszliśmy na kolanach za głównym ołtarzem,
prosząc o pomoc Ducha Świętego w trakcie egzaminów. W

dalszej części pielgrzymki wzięliśmy udział w drodze
krzyżowej na Golgocie.  Następnie odwiedziliśmy w lesie

grąblińskim klasztor sióstr Anucjatek, czyli tzw. „kolorowych
zakonnic”. Zobaczyliśmy tutaj również  pamiątkowy kamień,
na którym odbite są stopy Matki Bożej Licheńskiej. W drodze

powrotnej udaliśmy się do McDonalda. Wyjazd należał do
udanych, wróciliśmy  bardzo zadowoleni. 
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Przedstawienie czas zacząć 
21 kwietnia 2017r. w dniu zakończenia egzaminów
gimnazjalnych uczniowie naszego gimnazjum udali
się na wieczorny spektakl do Teatru Muzycznego.
Obejrzeli sztukę pt.,,Don Kichot z La Manchy ‘’ 
w reżyserii Waldemara Zawodzińskiego.
„Historia błędnego rycerza Don Kichota z Manchy
to jedna z najpiękniejszych legend. To również
jedna
z najbardziej wzruszających opowieści o mądrości i
głupocie, o marzeniach i rzeczywistości, a także o
teatrze i życiu. 
Musical Mitchella Leigha od lat cieszy się wielkim
powodzeniem i grany jest na całym świecie, a to za
sprawą ciągle aktualnej mądrości Cervantesa 
i pięknej muzyki.”

Człowiek z La Manchy

,,Mijają dni, miesiące, lata..”
1 września 2014 roku wstąpiliśmy w mury
Gimnazjum w Bielawach. Razem z nami dołączył
nowy Dyrektor. Pierwsze miesiące były dla nas
najbardziej stresujące. Baliśmy się przyjęcia przez
starszych kolegów oraz nauczycieli. Po wdrożeniu
się w życie szkoły nadszedł czas na ślubowanie. 7
listopada nie tylko dla nas, ale i dla całej
społeczności szkolnej był ważną datą.
Obchodziliśmy 15-stą rocznicę utworzenia naszego
gimnazjum. Pierwsza klasa minęła nam bardzo
szybko. W czasie wakacji dowiedzieliśmy się, że 
wichura  zerwała  dach z naszej szkoły. W
rozpoczęcie roku szkolnego zostaliśmy
poinformowani, że wszystkie zajęcia przez jakiś
czas będą odbywały się w dawniejszym  łączniku.
Wtedy jeszcze bardziej zbliżyliśmy się do siebie
dosłownie i w przenośni, ponieważ było ciasno.
Zaangażowaliśmy się w realizację projektów  ,,The
Royal Family" i ,,Ziołowe zakątki gminy Bielawy".
Po projekcie nadszedł czas na połowinki. Była to
już połowa naszej drogi edukacyjnej w gimnazjum.
Klasa trzecia to przygotowywanie sie  do egzaminu.
Nauki było bardzo dużo Nauczyciele starali się z
nami  powtarzać i utrwalać różnorodne  zadania. 
Przekazywali nam  jak najwięcej wiedzy. 19
kwietnia  o godzinie 09:00 rozpoczęła się pierwsza
część egzaminu- część humanistyczna, drugiego
dnia matematyczno-przyrodnicza. 21 kwietnia to
ostatni dzień egzaminów, w tym dniu
rozwiązywaliśmy testy z języków obcych.  Po
egzaminach odetchnęliśmy z ulgą. Zostało nam już
tylko staranie się o jak najlepsze oceny i  trafny
wybór naszej przyszłej szkoły. Przed nami jeszcze
Bal. Czas wzruszeń i pożegnań. Mamy nadzieję,
że zostaniemy zapamiętani jak najlepiej. 

   A JAK WSPOMINAMY GIMNAZJUM........
,,Trzy lata spędzone w naszym gimnazjum  będziemy miło wspominać do końca życia. To był dla nas  bardzo
dobry  czas w naszym życiu.” Kuba, Ola, Ola, Martyna
,,Przez trzy lata spędzone w gimnazjum czuliśmy się bardzo bezpiecznie, panowała rodzinna atmosfera.
Nauczyciele starali się być wyrozumiali i pomagać nam w trudnych sytuacjach". Magdalena, Tomasz, Adrianna
,,Ten czas spędzony w naszym gimnazjum uważam za bardzo owocny. Wiele się nauczyliśmy. Nauczyciele z
różnym rezultatem starali się przekazać jak najwięcej wiedzy i wychować na dobrych ludzi" Piotr B.
,,Trzy lata w gimnazjum minęły mi bardzo szybko. Nie wiem, co będę robił w przyszłości. Lubiłem prawie
wszystkie zajęcia. Niestety, gimnazjum trwa trzy lata, a ja muszę pożegnać się ze szkołą. będę ją miło
wspominał" Dominik K.
,,Trzy lata spędzone w tych murach szkolnych minęły bardzo szybko, za szybko. Trudno nam będzie się teraz
rozstać z osobami, atmosferą i pracowniakami szkoły. Wszystkich, których tu poznałyśmy, będziemy
wspominać z uśmiechem na twarzy" Patrycja i Agata

Teatr Muzyczny w Łodzi
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Dni Profilaktyki 

W dniach 05.05.2017- 19.05.2017 r. w Gimnazjum
im J. Chełmońskiego w Bielawach obchodziliśmy
Dni Profilaktyki, realizując w ten sposób projekt
edukacyjny.
Główny cel organizacji Dni Profilaktyki to
popularyzacja idei profilaktyki w szkole,
uświadomienie szkodliwości używek, podkreślenie
wartości postaw abstynenckich, przeciwdziałanie
agresji oraz propagowanie zdrowego stylu życia
oraz realizacja kampanii „Dopalaczom mówimy
stop, wybieramy zdrowie”.
Dni Profilaktyki były zwieńczeniem
dotychczasowych działań prowadzonych przez
pedagoga, zespół do spraw profilaktyki,
wychowawców i nauczycieli. Każdego dnia
uczniowie mogli znaleźć dla siebie coś
interesującego i miłego. Obchody Dnia Profilaktyki
odbywały się wg określonego scenariusza. W tych
dniach były przeprowadzone różne akcje i
spotkania profilaktyczne:
· Spotkanie z przedstawicielem PSSE w Łowiczu,
pedagogiem, kuratorem sądowym
· Projekcja  filmów na temat uzależnienia
· Konkursy profilaktyczne
· Przygotowywanie zdrowego śniadania
· Słodkie niespodzianki
· Pokazy kulinarne- MasterChef 
 I miejsce- kl. III B
 II miejsce- kl. IIIA, IIB, I
  III miejsce- kl. IIA
Wszystko odbywało się zgodnie z
harmonogramem przedstawionym w projekcie
edukacyjnym.  Podsumowanie obchodów miało
miejsce w dniu 19.05.2017r. w imprezie wzięli
udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni
goście- kierownik GOPS w Bielawach- p. T. Kociak
W czasie imprezy zostały podsumowane liczne
konkursy profilaktyczne Odbył się  konkurs klas na
piosenkę profilaktyczną, który wygrała klasa IIIB.
Po podsumowaniu wszystkich zadań dla klas-
zabawa w kolory,  MasterSchef, piosenka
profilaktyczna wyróżniono trzy klasy.
I miejsce- kl. IIIB
II miejsce- kl. IIIA
III miejsce- kl. IIA 
Każda klasa biorąca udział w imprezie otrzymała
prezenty. Uczniowie biorący udział w licznych
konkursach profilaktycznych także  otrzymali
nagrody
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Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to niełatwy
wybór!

Oferta szkół ponadgimnazjalnych jest bardzo bogata- licea, technika oraz szkoły branżowe. Od marca w
naszej szkole gościliśmy wiele szkół, które zachęcały nas do wyboru ich placówki. Były to szkoły: ZSP nr 4
im. Władysława Grabskiego, ILO im. Józefa Chełmońskiego, ZSPZD im. Jadwigi Dziubińskiej, ZSP w
Bolimowie, IILO im. Mikołaja Kopernika, ZSP nr1 im. 10 Pułku Piechoty, ZS Nr1 im. Prof. R.A. Cebertowicza, 
ZSP nr 2 RCKUIP  im. Tadeusz Kościuszki.
W marcu dostaliśmy zaproszenie od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w
Łowiczu. Blichowiacy oprowadzili nas po szkole. Uczestniczyliśmy również w warsztatach kulinarnych.
Zostaliśmy podzielenie na 3-4 osobowe grupy. Przygotowywaliśmy: zupę krem, pączki, bułeczki, pastę z
zielonego groszku, kompot oraz potrawy kuchni molekularnej np. kawior,  spaghetti czekoladowe.
 26 kwietnia pod opieką p.E. Dębskiej, K.Owczarek i I.Tokarskiej  wzięliśmy udział w XVII Targach
Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Łowickiego zorganizowanych w sali restauracji „Szkiełka”
w Łowiczu. Tutaj mieliśmy możliwość zapoznania się z ofertami szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły w
różnych formach prezentowały swoje osiągnięcia i kierunki kształcenia.  Targi cieszyły się dużym
zainteresowaniem wśród trzecioklasistów.
W maju odwiedziliśmy Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej
Dąbrowie. Uczniowie zaprezentowali ofertę swojej szkoły, która kształci w kierunkach- technik weterynarii,
rolnik, architektury krajobrazu, hodowca koni. Zwiedziliśmy  gospodarstwo oraz zostaliśmy  zapoznani  z
nowoczesnymi metodami hodowania zwierząt. Jeździliśmy na maszynach rolniczych a także i na koniach.
Braliśmy udział w warsztatach florystycznych i weterynaryjnych.
Od 22 maja zaczął się nabór elektroniczny do szkół ponadgimnazjalnych. Najczęściej wybieranymi szkołami
przez naszych uczniów  są: ZSP nr. 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu „Ekonom”, ZSP nr. 2 im
Tadeusza Kościuszki w Łowiczu „Blich”, IILO im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu „Medyk”.       

Bezpieczeństwo to podstawa
26 kwietnia 2017r. troje uczniów naszej szkoły (Kacper Tokarski, Dawid Łukaszewicz i Natalia Dyszerowicz)
pod opieką p. Anny Walczak wzięło udział w powiatowych eliminacjach Turnieju
Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Zawody odbyły się przy Zespole Szkół nr.2 im. Tadeusza Kościuszki
w Łowiczu.
Zawodnicy zmierzyli się z testem teoretycznym oraz torem przeszkód i miasteczkiem ruchu drogowego.
Dodatkowo wzięli udział w wykładzie nt. pierwszej pomocy przedmedycznej.
W ogólnej klasyfikacji zajęli III miejsce.

                                                      GIMNAZJALNA LISTA PRZEBOJÓW
Wybraliśmy dla Was 10 utworów i przeprowadziliśmy  głosowanie na najpopularniejszą Waszym zdaniem
piosenkę.  W głosowaniu wzięło udział  30 gimnazjalistów. Piosenka znanego zespołu disco polo  Top Gilrs-
Mleczko uzyskała 23 głosy, tym wynikiem  zwyciężyła.
Drugie miejsce zdobył Power Play- Co tu się dzieje, trzecie Gesek-Daj mi swoje usta, czwarte zespół Non
Stop& Sequence- Skacz mała skacz.
 Dziękujemy wszystkim za oddane głosy! :)
Zespół Top Gilrs tworzą trzy piękne i niezwykle utalentowane wokalistki -Angelika Żmijewska, Paula
Karpowicz i znana widzom Polo tv  Justyna Lubas, uczestniczka trzeciej edycji Disco Star 2015! Dziewczyny
pochodzą z różnych regionów kraju, jednak to nie przeszkodziło im w zaledwie kilka miesięcy  podbić serca
fanów disco polo. Dziewczyny prowadzą bardzo aktywny fanpage. Pozwalają, aby ich fani mogli dowiedzieć
się o nich naprawdę sporo.
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