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W tym numerze proponujemy:
1. Artykuł związany z obchodami 79.
rocznicy bombardowania Sulejowa.
2. Europejski Dzień Języków Obcych.
3. Ciekawostki związane z pobytem na
Ukrainie.
4. Piknik rodzinny pod hasłem
Pieczonego Ziemniaka i Narodowe
Czytanie „Przedwiośnia”.
5. Dzień Komisji Edukacji Narodowej.
6. Udział w konkursie śpiewania hymnu
narodowego.
7. Obchody 100 Rocznicy Odzyskania
Niepodległości.
8. Atrakcje szkolne i pozaszkolne:
- wycieczki,
- wyjazdy do kina, do teatru.
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Od Redakcji
Witamy w nowym roku szkolnym i nowym numerze gazetki
szkolnej!
Wakacje, jak zwykle za szybko się skończyły, ale na pewno były
pełne słonecznych dni, wspaniałych wyjazdów, fantastycznych
przygód i wypraw w nieznane w poszukiwaniu nowych doznań.
Jeżeli nawet całe lato spędziliście w Sulejowie, to i tak Wasze
życie stało się bogatsze, a Wy nabraliście oddechu do wytężonej
pracy w nowym roku szkolnym.
Zachęcamy Was Drogie Koleżanki i Koledzy do czytania naszej
gazetki, która podobnie jak w roku ubiegłym będzie dostępna na
stronie internetowej naszej szkoły.
Zespół redakcyjny

79. rocznica bombardowania Sulejowa
Tak się składa, że początek roku szkolnego wiąże się również z wydarzeniem ważnym dla wszystkich
mieszkańców Sulejowa. Otóż 4 września 1939 roku nasze miasto zostało prawie doszczętnie zniszczone przez
bombardowanie. Wiele rodzin straciło swych bliskich: dzieci rodziców, a rodzice swe pociechy. Dzieci miały
rozpocząć naukę w nowej szkole przy ulicy Koneckiej, ale wojna zniszczyła te oczekiwania. Po koszmarze
pierwszych dni wojny sytuacja w mieście w miarę się stabilizowała, ale na normalne życie wszyscy musieli
jeszcze długo poczekać.
Co roku pamiętamy o tragicznych wydarzeniach wojny i rocznicy bombardowania naszego miasta, czcimy też
pamięć poległych. W związku z przypadającą w tym roku 79. rocznicą bombardowania i 100 rocznicą
odzyskania niepodległości uroczystości odbyły się po południu pod Pomnikiem Ofiar II Wojny Światowej. Przybyli
na nie mieszkańcy Sulejowa, uczniowie, zaproszeni goście i żołnierze Wojska Polskiego.
Uroczystość rozpoczęła msza święta, którą celebrował J. E. ks. dr bp Ireneusz Pękalski. Szczególnego
charakteru tej uroczystości nadała obecność żołnierzy Wojska Polskiego. Ksiądz biskup w pięknych słowach
kazania podkreślił bohaterstwo mieszkańców Sulejowa, ich postawę i determinację w obronie swojej małej
ojczyzny.
Po mszy wystąpił były burmistrz Sulejowa- Stanisław Baryła, od którego usłyszeliśmy piękne słowa o
patriotyzmie. Przemawiał też starosta piotrkowski, Stanisław Cubała oraz Prezes „Rodziny Katyńskiej”Włodzimierz Pawełczyk. Następnie ksiądz biskup poświęcił tablicę na głazie upamiętniającym pomordowanych
w Katyniu po czym udekorowano ją Wstęgą z Kokardą Srebrnego Krzyża Virtuti Militari.
Uroczystości zakończył Apel Poległych. Następnie, zgodnie z wojskowym ceremoniałem, kompania honorowa
oddała poległym honory wojskowe i trzykrotną salwę karabinową.
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej
15 października Parlament Uczniowski SP nr 1 wraz z
opiekunkami: panią Iwoną Rybak i panią Izabelą
Andrzejczyk- Wąsik przygotował spektakl słownomuzyczny z okazji Dnia Komisji Edukacji Narodowej.
Uczniowie, w ciekawy sposób, przedstawili pracę
nauczycieli, podali nawet „przepis kulinarny na
przygotowanie ucznia”. Swoją wdzięczność i
podziękowania wyrazili w słowach wierszy i piosenek.
Wręczyli też nauczycielom nagrody- jabłka za
wytrwałość w pracy z uczniami, sympatię i przyjaźń.
Na zakończenie nauczyciele otrzymali jeszcze piękne
liście z życzeniami, wykonane przez uczniów.

Europejski Dzień Języków Obcych
Jak co roku, także i w tym, we wrześniu,
obchodziliśmy Europejski Dzień Języków Obcych.
Wydarzenie to poprzedził wybór jednego z
europejskich państw, na temat którego uczniowie
gromadzili informacje, prezentowali kulturę oraz
przygotowywali potrawy charakterystyczne dla danego
kraju. Tak więc, w klasach pojawiły się dekoracje, a na
stoiskach pyszne potrawy i słodycze, które można
było sprzedawać. Dochód ze sprzedaży każda klasa
przeznaczyła na własne cele i potrzeby. Było to, jak
zawsze, duże wyzwanie dla uczniów. Przygotowania
oceniane były przez komisję, składającą się z
nauczycieli języków obcych, której przewodniczyła
pani dyrektor Renata Kumidaj. Komisja miała trudny
wybór, bo wszystkie klasy stanęły na wysokości
zadania, ale udało się wyłonić zwycięzców.
Nietypowa lekcja języków obcych odbyła się w
atmosferze dobrej zabawy
i koleżeńskiej rywalizacji.
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Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości
W kalendarz uroczystości szkolnych wpisana została
najważniejsza ze wszystkich, bowiem 100. Rocznica
Odzyskania Niepodległości. Nasza szkoła, podobnie
jak inne placówki kulturalne, oświatowe czy
samorządowe, przygotowywała się do tej uroczystości
przez cały poprzedni rok. Na korytarzach i w klasach
pojawiły się gazetki o tematyce patriotycznej i
niepodległościowej, uwieczniające osiągnięcia Polski i
Polaków na drodze do odzyskania niepodległości.
Dnia 24 października o godz. 14.30 nasza szkoła
wzięła udział w konkursie śpiewania hymnu
narodowego. Spośród 260 szkół właśnie nasza została
wybrana do konkursu, co możemy poczytać jako
zaszczyt. Zadanie wcale nie było łatwe, ponieważ
hymn miało odśpiewać jak najwięcej uczniów acapella i
w odpowiedniej tonacji. Oprócz hymnu
zaprezentowaliśmy przed komisją jaszcze dwie pieśni
patriotyczne: „Rotę” i „Gaude Mater Polonia”.
Ważnym momentem obchodów 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości była akademia, którą
przygotowali nasi uczniowie pod kierunkiem
nauczyciel: pani Bogny Czekańskiej, pani Iwony
Pietrasiak, Pani Bożeny Zawiszy. Dekoracje
przygotowały panie: Violetta Binkowska i Anna
Kowalska. Oprawą muzyczną zajął się pan Mariusz
Magiera oraz pan Marcin Pączyński.
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Wycieczka do Oświęcimia
23 października b.r. klasy ósme wraz z
wychowawcami pojechały na wycieczkę do
Oświęcimia. Celem wyjazdu było zwiedzenie muzeum
holokaustu, pogłębienie wiedzy historycznej oraz
wdrożenie do właściwego zachowania w miejscach
pamięci narodowej.
Wcześniej grupa udała się do Wadowic, gdzie
mieszkał Karol Wojtyła. Uczniowie mieli możliwość
poznać skromne warunki życia przyszłego papieża,
ale też zobaczyć pamiątki po jego rodzinie. Po wyjściu
z muzeum, wszyscy wybrali się do pobliskiej cukierni
na kremówki, które często zachwalał Jan Paweł II.
Następnym punktem wycieczki był Oświęcim. Tu
jakby czas się zatrzymał. Przy wejściu, na bramie
można zobaczyć ten sam, co prawie 80 lat temu,
ogromny napis: „Arbeit macht frei”, zaprzeczający
temu, co działo się po drugiej stronie bramy. Ludzie
„obdarci” z ubrań i własnej godności, pozbawieni
zostali złudzeń o dalszym życiu. Ci, których
zostawiono do pracy, musieli znosić okrutne warunki i
nieludzkie traktowanie przez Niemców, których
jedynym celem było wszystkich zabić.
W pawilonach zostały „pamiątki” po więźniach: walizki,
buty, ubrania, a nawet przedmioty osobiste, jak
szczoteczki do zębów, grzebienie, okulary, protezy.
Łzy wyciskały zdjęcia dzieci i osób dorosłychwyeksponowane na początku jednego z pawilonów,
ukazujące „zagłodzone” postacie, zniszczone przez
choroby ciężkie warunki bytowe. Były to szkielety ludzi
„obdarte z godności i ciała”, jakby nic na tym świecie
nie miało prawa do nich należeć.
Uczniowie zobaczyli też celę śmierci i pomieszczenie,
w którym zmarł ojciec Maksymilian Kolbe. Widzieli
również łaźnię, w której zagazowywano ludzi i
krematorium z olbrzymim piecem do spalania ciał.
Następne zwiedzane bloki odsłaniały kolejne
wstrząsające dowody zbrodni popełnionych na
ludziach. Aż trudno uwierzyć, że to właśnie „ludzie
ludziom zgotowali taki los”, cytując Zofię Nałkowską.
Na koniec grupa z Sulejowa, biorąc przykład z innych
odwiedzających Auschwitz, minutą ciszy oddała hołd
wszystkim rozstrzelanym pod ścianą śmierci i
zamordowanym w obozie. Ten największy cmentarz
na świecie opuszczaliśmy w ciszy, pełni zadumy i
refleksji oraz głębokich przemyśleń nad sensem życia.
Wycieczka do Oświęcimia to z pewnością cenna
lekcja historii, ale też pokory i szacunku.
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Wyjazd na Ukrainę
17 września 2018 r. dzieci z naszej szkoły oraz ze
szkoły im. Jana Pawła II w Kolonii Witów wraz z
opiekunami pojechały na delegację do partnerskiego
miasta Sławuta na Ukrainie. W ramach wymiany
młodzieży zostaliśmy przez tamtejsze władze miasta,
gdyż ukraińska młodzież odwiedziła nas w lipcu.Nasza
młodzież aktywnie i ciekawie spędziła tam tydzień, a
ich dni wyglądały następująco:
17 września
Zakwaterowaliśmy się w hotelu oraz zjedliśmy
wspólną kolację z władzami miast i młodzieżą.
18 września
Zwiedzaliśmy miasto Ostróg, ostrogską akademię i
znajdujące się tam,pochodząc z XIV wieku, zamek
19 września
Pojechaliśmy do Lwowa: zwiedzaliśmy cmentarz Orląt
Lwowskich,na którym pochowani są słynni Polacy,
m.in. Maria Konopnicka
20. września
Wybraliśmy się do jednej ze szkół w Sławucie,
zobaczyliśmy jak ona wygląda i jak uczą się tam nasi
rówieśnicy. Byliśmy obecni na specjalnie
przygotowanym dla nas przedstawieniu i
zasmakowaliśmy ręcznie robionych ukraińskich
przysmaków. Po obiedzie odbyło się wyjście do
ukraińskiego domu kultury, gdzie wzięliśmy udział w
różnych, interesujących miejscowych zabawach.
21 września
Zwiedziliśmy katolicki kościół św. Doroty w Sławucie.i
spotkaliśmy się z polskim księdzem Janem, który
opowiedział nam o historii tego miejsca.W tym dniu
braliśmy udział w uroczystym pochodzie z okazji dnia
miasta Sławuta.
22 września
Wzięliśmy udział w nietypowej lekcji chemii.
23 września
Po śniadaniu wyruszyliśmy do domu.
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WYCIECZKA DO SANDOMIERZA
27 października w czwartek uczniowie klasy VI A, V B
, IV B i IV C Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła
II w Sulejowie wraz z wychowawcami panią Agnieszką
Marzec, która zarazem była pomysłodawcą i
organizatorem wycieczki, oraz panią Izą Andrzejczyk,
panią Beatą Maszczyk i panem Danielem Bajonem
zwiedzali malowniczy Sandomierz, miasto położone w
południowo -wschodniej Polsce na brzegiem Wisły o
bogatej historii, o której ciekawie opowiadał miejscowy
przewodnik.
Dużo śmiechu i radości wzbudziła wśród uczniów
wizyta w sandomierskiej zbrojowni, gdzie
średniowieczny rycerz w nietuzinkowy sposób
rozprawiał o życiu wojowników z minionych epok. Po
spotkaniu z rycerzem można było przymierzyć dawne
stroje i pobawić się narzędziami służącymi niegdyś do
walki.
Podczas zwiedzania starówki nadarzyła się
możliwość, by kupić sobie pamiątkę z Sandomierza.
Chyba nikt nie przepuścił takiej okazji.
Ogromną frajdę sprawił uczestnikom wycieczki rejs
statkiem po Wiśle. Mimo że na górnym pokładzie
trochę wiało, nikomu nie przyszło do głowy, by zejść
na dolny i skryć się przed wiatrem. Widoki z góry były
o wiele piękniejsze.
W drodze powrotnej uczniowie obejrzeli ruiny zamku
Krzysztopór w miejscowości Ujazd, które kryją w
sobie wiele tajemnic. Jest to budowla bardzo
interesująca pod względem architektonicznym.
Związane z nią niesamowite historie i opowieści
przytoczyła w skrócie dzieciom pani przewodnik.
Autokar pełen zadowolonych i uśmiechniętych
dzieciaków wrócił do Sulejowa późnym wieczorem,
gdzie na swoje pociechy z utęsknieniem czekali
rodzice.

