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97-330, Sulejów

Numer 2 06/18

Witajcie!
To już ostatni numer Szkolnych Wieści. Pożegnamy się z Wami Drodzy czytelnicy na dwa
miesiące. Niebawem zaczną się wakacje, które lubimy najbardziej.
  Dziękujemy, że byliście z nami przez cały czas i wspieraliście nas w naszej pracy
redakcyjnej. Redagowanie gazetki to niełatwa sprawa, ale Wasze ciepłe słowa
podtrzymywały zespół redakcyjny na duchu. Staraliśmy się spełnić Wasze oczekiwania
i wychodzić naprzeciw trudnościom. Dziękujemy za życzliwość i wsparcie.
       Życzymy Wam udanych wakacji, miłego wypoczynku oraz dużo „kąpieli słonecznych”,
no i tych prawdziwych mokrych.
W tym numerze 

1. Dzień Św. Patryka.
2. Obchody rocznicy katyńskiej.
3. Wywiady:

-  z byłymi dyrektorami naszej szkoły
-z Miss i misterami Ziemi Łódzkiej,
   4. Zielona szkoła w Berlinie.
   5. Dzień Matki w wykonaniu maluchów.
  6. Gminny Dzień Dziecka.
  7. Piknik Rodzinny.

Dzień Św. Patryka
17 marca odbywa się ważne irlandzkie święto, które my także obchodziliśmy w
szkole.Jest to dzień patrona Irlandii- Św. Patryka.  Podczas tej uroczystości wszyscy
ubrali się na zielono i ozdobili swoje klasy zieloną koniczyną, która jest symbolem Patryka.
Najważniejszym punktem naszych obchodów było przygotowanie przez klasy 4- 7 i
gimnazjum jedzenia z zielonym akcentem. Klasa, która uzbierała największą sumę
pieniędzy z jego sprzedaży w nagrodę pojechała na wybraną przez siebie wycieczkę. Dzień
Św. Patryka w Irlandii jest dniem wolnym od pracy. Upamiętnia wydarzenie, w którym to
Patryk został szczególnie natchniony przez Boga i postanowił nawrócić Irlandię na
chrześcijaństwo. Święty wytłumaczył mieszkańcom dogmat Trójcy Świętej. Do dziś jest
uznawany za jednego z najważniejszych patronów wyspy, a  uroczystości ku jego czci
odbywają się w różnych częściach świata,w tym  także i w Polsce. Wyrazem tego jest to, że
Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, w tym dniu jest oświetlony na zielono.

Julia Piekarz
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WYDARZENIA

Tej nocy zgładzono prawdę w katyńskim lesie…
  
     8 kwietnia w kościele pod wezwaniem św. Floriana w Sulejowie odbyła się
uroczysta msza święta w intencji ofiar zbrodni, dokonanej przez NKWD
na polskich żołnierzach na terenie Katynia, Starobielska, Ostaszkowa,
Smoleńska… . 
Uczniowie klas szóstych i siódmych naszej szkoły zaprezentowali montaż
słowno- muzyczny, poświęcony tym dramatycznym wydarzeniom oraz 8
rocznicy katastrofy rządowego samolotu pod Smoleńskiem.
W uroczystości uczestniczyli mieszkańcy Sulejowa, przedstawiciele władz
lokalnych, placówek oświatowych i stowarzyszeń oraz Senator RP Wiesław
Dobkowski.

Katarzyna Feldman

DZIEŃ PATRONA
  Jan Paweł II był wielkim człowiekiem nie tylko dla
Polaków, ale też dla wierzących z całego świata. Był
przykładem dobroci i miłości bliźnich. Kochał każdego, a
w szczególności dzieci.  Nasza szkoła od 2007 roku
dumnie nosi Jego imię.

  17 maja 2018r. obchodziliśmy 11 rocznicę nadania szkole imienia. Przy
okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości,
przygotowaliśmy Koncert Polskiej Piosenki. Oprócz tego, że piosenki były
dedykowane naszemu patronowi, oddaliśmy także hołd walczącym za
niepodległą Polskę i uczciliśmy tę okrągłą rocznicę. Dzięki walce naszych
przodków swobodnie mogliśmy wykonać nasz repertuar w ojczystym
języku. Niektóre piosenki pochodziły z okresu wojennego, a niektóre były
współczesnych wykonawców. Mimo tej różnicy pomiędzy okresem ich
powstawania cała publiczność świetnie się bawiła. 

Patrycja Leska
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WYWIADY

  W poprzednim numerze pytaliśmy obecnych dyrektorów naszej szkoły jak przebiega praca na stanowisku, czy są
zadowoleni z uczniów i nauczycieli
i jakie mają plany na przyszłość.
  W tym numerze przeprowadziliśmy wywiady z byłymi dyrektorami szkoły, pytając o pracę zawodową, charakter
wykonywanej pracy i sukcesy. Ciekawe byłyśmy, jak dyrektorzy wspominają tamte lata i czy chcieliby pracować w
nowej, zreformowanej szkole.
  Rozmowy były ciekawe, odpowiedzi wyczerpujące, a nasi rozmówcy pełni taktu i wyrozumiałości dla nas,
niedoświadczonych redaktorek.

Wywiad z Panem Franciszkiem Witczakiem

-W jakich latach pracował Pan w naszej szkole?
-W szkole w Sulejowie pracowałem od 1962 roku do 1991 z małą przerwą.
-W jaki sposób jest Pan związany z Sulejowem?
-Bardzo lubię Sulejów. Miałem wielu przyjaciół i kolegów. Poza tym byłem bardzo związany z tym miastem z racji swojego zawodu. Ja nie pochodzę z
Sulejowa,  pochodzę z wioski koło Sulejowa, ze Strzelec. Tutaj sprowadziłem się w 1960 roku, a może trochę wcześniej. Na początku mieszkałem u pani
Czajkowej, w tym czasie jeszcze się uczyłem i kończyłem studia zaoczne, a potem podjąłem pracę w szkole jako nauczyciel.
-Czy Pana uczniowie nosili mundurki szkolne?
Wtedy uczniowie nie nosili mundurków szkolnych tylko fartuszki. Mój zastępca chciał to zrobić- wprowadzić mundurki, ale się nie udało. Nie zmuszałem
dzieci, aby nosiły takie stroje.
-Ilu uczniów chodziło do szkoły kiedy był Pan dyrektorem?
W budynku, do którego Wy chodzicie, uczyło się około 1400 dzieci i młodzieży. Od 1962 roku mieściła się tu również szkoła średnia. Była ona rozwojowa.
Uczących się osób było dość dużo.
Dyrektorzy się zmieniali. Ja na początku byłem kierownikiem szkoły, a dopiero później dyrektorem. Dwa lata byłem nauczycielem i po tych dwóch latach
przejąłem kierownictwo.
-Czy nauczyciele i uczniowie bali się Pana jako dyrektora?
Ogólnie byłem lubiany przez grono i młodzież. Dzieci nie bały się, bo nie było takiego rygoru, że czegoś tam nie można zrobić. Wolno im było wiele , tylko
plany należało zawsze uzgodnić albo ze mną albo z zastępcą- zastępcą była wtedy Pani Mirosława Dudkiewicz., która sprawowała opiekę nad młodszymi
klasami, mnie podlegały klasy starsze.
-Czy uczniowie dobrze się uczyli?
Tak. Mieliśmy dobrych uczniów. Uczniowie brali udział w różnych konkursach szkolnych, przedmiotowych. Zajmowali nierzadko wysokie miejsca w
eliminacjach na poziomie wojewódzkim. Poza tym odbywały się konkursy chórów szkolnych i śpiewu. Nauczycielem śpiewu był pan Jan Dudkiewicz, który
chyba jeszcze pracuje w szkole, ale nie w Sulejowie tylko gdzieś w pobliżu.
-Czy w szkole były organizowane spotkania z muzykami lub aktorami?
Odbywały się takie spotkania. Ich organizatorem był  nauczyciel odpowiedzialny za kształcenie muzyczne , najpierw pan Dudkiewicz, a potem pan
Podlewski….Już nawet nie pamiętam wszystkich nazwisk.
-Czy miło wspomina Pan pracę w szkole?
-Bardzo miło. Mimo że szkoła była jedną z największych w województwie łódzkim ,z dużą liczbą nauczycieli, młodzieży i dzieci, to praca przebiegała
sprawnie i efektywnie. Z dziećmi nigdy nie miałem żadnych kłopotów, rozumieliśmy się wzajemnie. Jeśli coś chciały organizować, bardzo mnie to cieszyło.
Zawsze byłem pozytywnie nastawiony do tych dzieci, które w coś się angażowały.
-Wydaje się Panu, że szkoła była lepsza dawniej czy dziś?
Dzisiejsza szkoła idzie bardziej ku nowemu. Natomiast stare programy niewiele się zmieniały przez lata. Kiedyś nauczyciele nie byli tak dobrze
wykształceni, większość kończyła  licea pedagogiczne, które dawały uprawnienia do pracy w szkole. Jednak dużo nauczycieli podnosiło swoje kwalifikacje
zaocznie czy też przez studia nauczycielskie. Zdobywali dyplomy, wyższe wykształcenie, przez co poziom nauki ciągle się podnosił.

Julia Piekarz i Patrycja Leska
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WYWIADY

WYWIAD Z PANIĄ MIROSŁAWĄ DUDKIEWICZ
-Jaką funkcję pełniła Pani w naszej szkole?
-Najpierw pracowałam jako nauczyciel języka polskiego i nauczania
początkowego, później byłam dyrektorem szkoły. Jako dyrektor pracowałam
od 1982 r. do 1989 roku.
-Czy to była Pani pierwsza praca?
-To moja praca w drugim miejscu. Najpierw pracowałam dwa lata
w Łodzi. Z powodów mieszkaniowych musiałam przeprowadzić się do
Sulejowa, ponieważ miałam tu domek po swoich rodzicach.
-Jak wspomina Pani pracę w naszej szkole?
-Praca była bardzo ciekawa, bo to praca z dziećmi. Miałam też wiele
koleżanek, z którymi wymieniałam się uwagami i doświadczeniami.
-Czy miała Pani ulubionego ucznia?
-Miałam wielu ulubionych uczniów, ponieważ trafiałam na dobre kasy. -
Prawie zawsze pozytywnie  układało mi się z uczniami, ja lubiłam ich, a oni
lubili mnie. Darzyłam swoje klasy ogromną sympatią i zaufaniem, dzieci
zawsze się starały i ja również.
-Czy ma Pani nadal kontakty z uczniami?
-Właściwie to kontakty z czasem się urwały, bo po szkole podstawowej
dzieci szły dalej do innych szkół. Jeśli zostały w Sulejowie, to miały bardzo
dużo nauki i nie odwiedzały mnie. Jeśli nawet niektórzy zaglądali do rodziny
do Sulejowa, nie zawsze mieli też ze mną  kontakt.
-Często natomiast spotykam tych, którzy zostali w Sulejowie i tu mieszkają.
-Czy pamięta Pani ostatni dzień w szkole?
-To był bardzo uroczysty dzień. Kończyliśmy wtedy kolejny rok szkolny i
żegnaliśmy odchodzącego na emeryturę dyrektor Franciszka Witczaka. Na
moim stanowisku  zastąpiła mnie pani Alicja Prokop.

Wiktoria Szymańska i Ewelina Przyborek

Wywiad z Panią Zofią Majdą:
-W jakich latach pracowała Pani w naszej szkole?
-W tej szkole pracowałam w latach 1955-1984, początkowo na pół etatu, a
potem na całym etacie.
- Czy pracowała Pani wcześniej w szkole?
-Gdy przyszłam do Sulejowa, miałam już sześć lat w zawodzie
nauczycielskim. Byliśmy drugim rocznikiem nauczycieli po liceum
pedagogicznym w Piotrkowie. Po sześciu latach pracy w różnych
placówkach trafiłam do Sulejowa. Tu podjęłam pracę i zamieszkałam . Z tej
szkoły odeszłam na emeryturę.
-Czy praca w szkole przynosiła Pani satysfakcję?
-Zawód nauczycielski był moim powołaniem. Już jako dziewczynka
marzyłam, żeby kiedyś uczyć w szkole. Nawet moje zabawy z
rodzeństwem sprowadzały się do zabawy w szkołę. Rzadko byłam
uczennicą, najczęściej występowałam w roli nauczycielki.
-Jak Pani wspomina swoją  pracę jako dyrektor i nauczyciel?
-Również pozytywnie, bo pracowałam w gronie nauczycielskim, które
składało się z nauczycieli młodszych i starszych- mówiliśmy
przedwojennych. Tacy nauczyciele pracowali w naszej szkole, przykładem
może być pani Gil, pani Stanisławska, pani Gliszczyńska, pani Urbańska,
które były dla nas nauczycieli młodszych wzorem, przykładem i
autorytetem. One swoją postawą uczyły nas, młodych nauczycieli, zawodu,
ale także były przykładem moralnym. Ze szczególnym rozrzewnieniem
wspominam państwa Janczewskich , panią Gliszczyńską i panią Gil.
Zwłaszcza pani Janczewska otaczała nas młodych pedagogów troskliwą
opieką .
-Jakiego przedmiotu Pani uczyła?
-Byłam nauczycielem klas młodszych, więc jak rozpoczynałam pracę w
Sulejowie, uczyłam właśnie klasy 1-4, ale pracowała też ze starszymi
dziećmi, ucząc historii i geografii. Nie ukrywam, że moim ulubionym
przedmiotem była historia, więc chętnie przyjmowałam godziny
proponowane przez dyrektora
-Czy miała Pani jakiegoś wyjątkowego ucznia?
- Miałam wielu takich uczniów, których miło wspominam. Pamiętam Stasia
Majora, który był przykładnym uczniem, bo bardzo dobrze się uczył i
zdobywał wysokie miejsca w konkursach przedmiotowych.
- Można było go stawiać jako przykład innym , jeśli chodzi o sposób bycia i
zachowania. Miałam jeszcze uczennice, które też zostały nauczycielkami , a
później moimi koleżankami. Z wieloma do dziś utrzymuję kontakty i
przyjacielskie relacje.
-Czy trudno było Pani rozstać się z naszą szkołą?
-Czy było mi trudno się rozstać?
-Tak. Przychodzi taki czas w życiu każdego człowieka, kiedy trzeba
zamknąć kolejny etap. Nie było mi łatwo rozstać się z zawodem
nauczyciela, z moim powołaniem. Nigdy do końca nie byłam gotowa na
odejście, mimo że próbowałam. Ważne jest to, że do dziś utrzymuję dobre
kontakty z innymi nauczycielami. Jestem gościem na uroczystościach
szkolnych i miło  mi widzieć pozytywne zmiany w naszej szkole.

Zuzanna Purzycka i Marika Jasiurska



www.dzienniklodzki.pl Dziennik Łódzki | Numer 2 06/2018 | Strona 5 

WWW.JUNIORMEDIA.PL SZKOLNE WIEŚCI

WYWIADY
MiSS i MISTERA ZIEMI ŁÓDZKIEJ

-Czy łatwa jest praca modelki/modela i czy łatwo zdobyć tytuł Miss/Mister?
·  My jesteśmy dopiero finalistkami konkursu, a nie modelkami, ale oczywiście to wszystko się ze sobą łączy, bo my również musimy się dobrze
zaprezentować na scenie, żeby korzystnie wypaść. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy łatwo jest zdobyć tytuł Miss, ponieważ jeszcze takiego nie
zdobyłyśmy, ale wiemy, że jest to ciężka praca, ale praca warta jego zdobycia.
- Wymaga od nas nie tylko wyglądu i pozowania do zdjęć, ale również elokwencji , więc jest to jeszcze bardziej wszechstronne i bardziej wymagające. Jeżeli
chodzi o zdobycie tytułu Miss, myślę, że jest to na pewno duża praca, ponieważ nie liczy się tylko wygląd, ale również charakter. Jest to bardzo długa droga,
która trwa nawet ponad pół roku.
·  Praca modela nie jest łatwą pracą, bo tylko tak się wydaje, że jest ona prosta. Cały czas trzeba być pewnym siebie i cały czas o siebie dbać.
-Jakie są wymagania, żeby zostać modelką?
·  Wymagania na modelkę, a na miss zupełnie się różnią. Bycie modelką wiąże się z posiadaniem idealnych wymiarów. Taka osoba musi być bardzo
szczupła, wysoka, żeby ubrania były na  nią uniwersalne. Bycie miss to troszkę coś innego.Jest to wszechstronność,czyli i ładny wygląd, niekoniecznie
wymiary modelki. Również charakter, charyzma, pozytywne podejście do życia i oczywiście wiara w siebie.
·  Oczywiście zawsze uśmiech, bo miss musi się dużo uśmiechać. Pamiętajcie, że zawsze jesteście piękniejsze z uśmiechem.
-Czy trzeba być modelką, żeby zostać uczestnikiem konkursu?
·  Nie. Nie trzeba. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy bez żadnego doświadczenia w modelingu. Wystarczy się zgłosić, zaprezentować się dobrze,
ponieważ miss to jest nie tylko wygląd, ale również charakter, więc jeżeli chcemy pójść do konkursu możemy tak naprawdę nie mieć żadnego
doświadczenia i zdobyć go podczas konkurs, co również punktuje na naszą przyszłość.
-Od ilu lat można zostać modelką i jaka jest  górna granica wiekowa?
·  Jeżeli chodzi o konkurs miss to jest miss nastolatek i miss dorosłych. Ta druga grupa jest od lat 18, a górna granica to 27 lat. Miss nastolatek jest od 14 lat i
wtedy wymagana jest zgoda rodziców.
-Ile czasu wymaga przygotowanie do występów?
·  Przynajmniej pół roku. Musimy włożyć w to dużo pracy, chodzić systematycznie na próby, żeby gala wyszła idealnie.
·  Pół roku samych prób tanecznych, a przygotowywać musimy się już od dziecka.  Musimy się urodzić( śmiech).�
-Czy praca modelki/modela wiąże się tylko z wyjazdami krajowymi czy zagranicznymi również?
·  Z zagranicznymi też. Ja na przykład za trzy tygodnie lecę do Włoch na sesję zdjęciową.
- Czy bycie miss/misterem przynosi sławę?
·  Przynosi, bo stajemy się bardziej rozpoznawalni.

Patrycja leska i Julia Piekarz
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NASI Z WIZYTĄ W BERLINIE
W dniach od 22.05 do 25.05. 2018r. uczniowie klas IV –VII Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Sulejowie przebywali na Zielonej Szkole w
Słubicach. Grupa licząca 48 osób pod opieką nauczycieli: mgr Anieszki Marzec- kierownika i organizatora wycieczki, mgr Beaty Dudkiewicz, mgr
Katarzyny Feldman i mgr Bożeny Pawlik została zakwaterowana w Hotelu Olimpik Park w Słubicach, położonym tuż przy granicy z Niemcami.W drodze do
miejsca noclegu uczniowie szkoły mogli obejrzeć największy na świecie pomnik Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w Świebodzinie. Wysokość
pomnika wynosi 36 m. Forma rzeźby nawiązuje do pomnika Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro, od którego jest o 3 metry wyższa.
Drugiego dnia wycieczki wyruszyliśmy zwiedzać Berlin. Stolica Niemiec przywitała nas piękną słoneczną pogodą. Po przejeździe wzdłuż pozostałości Muru
Berlińskiego udaliśmy się na spacer po mieście. Rozpoczęliśmy od najbardziej znanego placu we wschodniej części Berlina –Aleksanderplatz. Oprócz tego,
że stanowi on centralny węzeł komunikacyjny to znajduje się na nim Berlińska Wieża Telewizyjna o wysokości 368 metrów.
Zaciekawił nas również Zegar Światowy Urania. Główną jego część stanowi dwudziestoczterobok, który obraca się na słupie. Każda ze stron tego wieloboku
odpowiada jednej z 24 stref czasowych świata. 
Aleksanderplatz stanowi jedno z ulubionych miejsc spotkań berlińczyków oraz turystów. Nam najbardziej przypadła do gustu fontanna Neptuna- usytuowana
tuż obok, przy której postanowiliśmy zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie.
Następnie pod opieką przewodnika udaliśmy się na Wyspę Muzeów. Jest to jeden z najważniejszych kompleksów muzealnych świata, obejmujący:
Muzeum im. Bodego , Muzeum Pergamońskie, Nowe Muzeum, Starą Galerię Narodową oraz Stare Muzeum. W zbiorach Wyspy Muzeów znajdują się
głównie eksponaty archeologiczne oraz dzieła sztuki z XIX w.
Kolejnym przystankiem na naszej trasie był Reichstag –siedziba niemieckiego parlamentu i jeden z symboli Berlina. Miejsce posiada burzliwą historię
nierozerwalnie związaną z historią Niemiec.
Spod budynku Bundestagu przespacerowaliśmy w kierunku Bramy Brandenburskiej. Jest to najbardziej znana budowla w Berlinie będąca symbolem Pokoju
i Wolności. Następnie udaliśmy się by zobaczyć słynny Kościół Pamięci Cesarza Wilhelma- świątynię ewangelicką położoną w pobliżu ul. Kurfürstendamm,
gdzie oczywiście nadarzyła się okazja do zakupu pamiątek. Na koniec odwiedziliśmy Muzeum Techniki, w którym zgromadzono przeróżne eksponaty
dotyczące historii techniki: komunikacji, produkcji, energii i transportu, żeglugi wodnej i powietrznej. 
W czwartek znów wybraliśmy się do Niemiec. Tym razem celem naszej podróży był Tropical Island 60 km od Berlina. Pobyt w kompleksie imitującym
tropikalne wyspy był nie lada atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki. Zjeżdżalnie wodne, baseny z jacuzzi i las tropikalny to niesamowite miejsca, w
których można odpocząć od codzienności i wspaniale się bawić, co też robiliśmy przez cały dzień.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Piątek był ostatnim dniem naszej wycieczki. W drodze powrotnej zwiedziliśmy Poznań. Podziwialiśmy
Starówkę i legendarne poznańskie koziołki, a na koniec po obiedzie ,,U Bamberki” udaliśmy się w ,,objazdową’’ literacką podróż śladami bohaterów
Jeżycjady Małgorzaty Musierowicz. O historii miasta opowiadała nasza przewodniczka i pilot wycieczki p. Magdalena Milerowska.
Droga do domu upłynęła szybko i miło. I choć Zielona Szkoła już za nami, to wspomnienia pozostaną na długo w naszej pamięci.

Bożena Pawlik
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GMINNY DZIEŃ DZIECKA
30 maja 2018 roku w Szkole Podstawowej nr 1 w Sulejowie
odbył się Gminny Dzień Dziecka, którego organizatorami
byli: Urząd Miejski w Sulejowie, Miejski Ośrodek Kultury,
Szkoła Podstawowa nr 1 oraz Ochotnicza Straż Pożarna z
Sulejowa. W wydarzeniu tym udział wzięły dzieci z klas 0-
IV, że szkoły nr 1 w Sulejowie, z SP nr 2 z Podklasztorza, z
Przygłowa, Włodzimierzowa, Łęczna i Witowa.
Organizatorzy zadbali o wiele atrakcji dla dzieci. Mali
kibice mieli malowane barwy narodowe na twarzach,
potem dumnie reprezentowali te barwy biorąc udział w
żonglowaniu, rozgrywkach piłkarskich, slalomie oraz
rzutach karnych. Miłośnicy strzelectwa wytrwale strzelali
do tarczy z łuku, maluchy brały udział w różnych grach i
zabawach. Nie zabrakło atrakcji na zjeżdżalni
i wyspie do skakania oraz kąpieli w pianie, którą
przygotowali strażacy. Po sportowych zmaganiach
wszystkie dzieci mogły się posilić, bo strażacy rozpalili
ognisko do pieczenia kiełbasek. Najważniejszym
momentem uroczystości było tworzenie „żywej” flagi.
Uczestnicy, trzymając białe i czerwone kartki, ustawili się
na boisku zgodnie z kolorami flagi. Był to symboliczny
moment, uchwycony dronem, podkreślający obchody 100
rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Zuzanna Purzycka

DZIEŃ MATKI
Dzień Matki to jedno z najpiękniejszych świąt w roku.
Dzieci, te duże i małe, spieszą z życzeniami do swoich
mam, by wyrazić wdzięczność za miłość oraz trud włożony
w opiekę i wychowanie.
Na 28 dzień maja uczniowie klasy Ib i Ob zaprosili swoje
mamy na spotkanie z okazji ich święta. Dzieci
podziękowały mamom poprzez wzruszające, a czasem
humorystyczne wierszyki i piosenki. Na zakończenie
uroczystości uczniowie wręczyli swoim mamom laurki i
drobne upominki oraz samodzielnie wykonane portrety
mam.
Te piękne chwile pozostaną na długo w pamięci małych
wykonawców i ich mam.

Elżbieta Szczyglińska
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PIKNIK RODZINNY
W sobotę, 9 czerwca 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbył się piknik rodzinny. Organizatorami imprezy była Rada
Rodziców, której działania zostały wsparte przez Dyrekcję , Radę Pedagogiczną i uczniów naszej szkoły.
Przedsięwzięcie miało na celu integrację rodziców, uczniów i nauczycieli podczas wspólnej zabawy na świeżym powietrzu.
Pogoda tego dnia była idealna. Licznie przybyli goście mogli przyjemnie spędzić czas, korzystając z wielu ciekawych atrakcji.
Rozpoczęcie pikniku nastąpiło o godz. 14.00. Dyrekcja szkoły powitała zgromadzonych gości i zaprosiła do wspólnej zabawy.
Imprezę poprowadził nauczyciel muzyki, pan Mariusz Magiera, który doskonale sprawdził się w roli konferansjera.
W przedstawieniu opartym na motywach powieści Kornela Makuszyńskiego „O dwóch takich co ukradli księżyc” wyreżyserowanym przez nauczycielkę
języka polskiego, panią Katarzynę Feldman swoje aktorskie zdolności zaprezentowali nauczyciele naszej placówki.
W roli Jacka i Placka wystąpili zastępca dyrektora Grzegorz Ruciński oraz Mariusz Magiera. Ponadto w przedstawieniu udział wzięli: dyrektor szkoły Renata
Kumidaj, zastępca dyrektora Marcin Para oraz nauczyciele: Daniel Bajon, Bogna Czekańska, Beata Dudkiewicz Dominika Magiera, Katarzyna Michalik,
Daria Morawska, Aldona Nejman, Marcin Pączyński, Beata Skawińska, Katarzyna Molińska, Elżbieta Szczyglińska, Bożena Zawisza, Ewa Zawisza.
Widownia entuzjastycznie przyjęła obejrzany spektakl nagradzając aktorów gromkimi brawami.
W trakcie zabawy nie zabrakło również akcentów sportowych. Rozegrane zostały mecze piłki nożnej: rodzice kontra nauczyciele oraz nauczyciele kontra
uczniowie. Odbył się także pokazowy mecz piłki siatkowej.
Strażacy OSP Sulejów zademonstrowali możliwości techniczne swojego wozu ratowniczo-gaśniczego m.in. puszczanie piany oraz polewanie wodą, co
sprawiło ogromna radość obecnym dzieciom.
Wszystkim miłych i niezapomnianych wrażeń dostarczyły występy artystyczne rodziców oraz uczniów w ramach popularnej zabawy zwanej Karaoke.
Ponadto atrakcją festynu był pokaz różnego typu motocykli, w tym policyjnych, ponieważ
nad bezpieczeństwem bawiących się czuwał zmotoryzowany patrol.
Wszyscy spragnieni zabawy i rozrywki mieli okazję na pełen relaks w miłym towarzystwie. Uczestnicy mogli wziąć udział w loterii fantowej oraz skorzystać
z usługi robienia tatuaży, plecenia warkoczyków i malowania twarzy.
Amatorzy kuchni degustowali kiełbaski z grilla, grochówkę, żurek, chleb ze smalcem, domowe wypieki, lody, napoje i wiele innych smakołyków.
Tańce towarzyskie w wykonaniu państwa Barbary i Mariana Królików zachwyciły zgromadzoną publiczność.
Istniała również możliwości przypomnienia sobie zasad udzielania pierwszej pomocy, której pokaz przygotowali uczniowie kl II c i IIIb w ramach realizacji
projektu gimnazjalnego.
Impreza zakończyła się dyskoteką na świeżym powietrzu.
Dyrekcja szkoły wyraziła serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w organizację pikniku, a w szczególności rodzicom, którzy nie
szczędzili wysiłku w przygotowaniu tej znakomitej zabawy.
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