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DZIEŃ ZIEMI –  
„Woda źródłem życia” 

 

W dniu 21 kwietnia 2010 roku odbyła się akademia           
z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi. Uroczystość 
tę przygotowali uczniowie ZSZ, a  tematem 
przewodnim było hasło „Woda źródłem życia”. 
Całość oprawił muzycznie i wizualnie pan Grzegorz 
Cywka, a dekorację, jak zawsze piękną, 
przygotowała pani Bogusia Ruszewska.   Akademia 
wzbogaciła naszą wiedzę o znaczeniu wody w życiu 
całej ziemi. Gdyby nie woda nie byłoby życia na 
ziemi i my także nie moglibyśmy żyć. Człowiek to 
woda. Składamy się w 70 % z wody. Codziennie 
musimy wypijać co najmniej 3 litry wody aby żyć. 

 
Wykonawcy akademii z klas II bs/c, IIc, II h, II bs/f i I i/f/h 
Wykonawcy; Iwona Przydatek, Kasia Jamka, Agata 
Krupa, Paulina Mazur, Anna Grabowska, Wioletta 
Skrzypczak i Robert Kowalski,  zaprezentowali 
wiersze wybitnych polskich poetów o wodzie. 
Uświadomili oni nam, że kiedyś czysta woda była 
czymś oczywistym, dzisiaj zaś wszyscy odczuwamy 
jej brak.   Miliony ludzi na świecie cierpi z pragnienia i 

i  
 
 
 
 
 
 
 
Głodu, spowodowanego suszą. Czystej wody na         
świecie jest mało i z każdym dniem coraz mniej.   
Musimy dbać o wodę, nie marnować jej 
niepotrzebnie. 
Przygotowała redaktor Karolina Tomczak 
 

„W KRAINIE BA ŚNI” 
Pod takim właśnie hasłem odbył sie w dniu 22 
kwietnia coroczny konkurs recytatorski w Jurkach. 
Tym razem nasz Ośrodek reprezentowałyśmy my - to 
znaczy Magda Król z kl. I i/f/h oraz Kinga Wilk  z kl. III 
fi.  Wybór tekstów do recytacji był trudny. Pani Ewa 
Szałas zdecydowała, ze będzie to proza , a więc  
tekst nie wierszowany, trudniejszy do nauczenia się 
na pamięć. I tak Magda  otrzymała fragmenty baśni 
poetyckiej „ Mały Książę”, a ja I rozdział „Króla 
Maciusia I ”  Nie ukrywam, że pamięciowe 
opanowanie tekstu bez rymów, było trudne                 
i wymagało bardzo ciężkiej i wytężonej pracy.               

 
Kinga Wilk i Magda król na konkursie w Jurkach 
Ale udało się! Mimo tremy i dużej rywalizacji, ja 
zdobyłam I miejsce, a Magda II. Oprócz gratulacji                
i dyplomów dostaliśmy przepiękne maskotki, które 
zajęły główne miejsca w naszych pokojach.  
Tegoroczny konkurs, a właściwie przygotowania do 
niego nauczyły nas, że nie ma rzeczy niemożliwych. 
To, co wydawało się niemożliwe, stało sie możliwe 
dzięki systematycznej i wytrwałej nauce, a także 
współpracy z nauczycielem – tym razem p. Ewą 
Szałas.  
             Wrażeniami podzieliła się Kinga Wilk. 
 

X FORUM PROEKOLOGICZNE 
 DZIECI I MŁODZIEŻY 
22 kwietnia uczestniczyliśmy w X już 
Proekologicznym  Forum Dzieci i Młodzieży.  
Tegoroczne Forum odbyło się w Resursie 
Obywatelskiej, gdzie organizator imprezy Radkom, 
przygotował wiele atrakcji. Były występy klaunów, 
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zespołów dziecięcych i liczne konkursy. Około 
godziny 11.00  nastąpiła część oficjalna imprezy, na 
którą przybyli „oficjele” z p. prezydent Anną Kwiecień 
na czele. Były przemówienia i występy, a także 
pokaz mody ekologicznej wykonanej z worków 
foliowych i papieru.  Później był olbrzymi tort i słodki 
poczęstunek. W słodkich nastrojach udaliśmy się pod 
Teatr Powszechny, skąd wyruszył pochód 
ekologiczny ulicami miasta.  

 
Parada ulicą Foch na czele Michał Stasiak 
Nasza grupka uczniów, Michał Stasiak, Beata 
Rylska, Damian Pająk, Agnieszka Kornaszewska, 
Monika Pastuszka i Szczepan Bobrowski, 
transparentem i emblematem szkoły,  szła ulicami 
Focha i Żeromskiego pod pomnik Jana 
Kochanowskiego, gdzie odbył się pokaz orkiestry 
młodzieżowej oraz podsumowanie konkursu na 
najśmieszniej przebranego  ucznia i klasę. Ku naszej 
wielkiej radości pierwsze miejsce w konkursie 
indywidualnym zajął uczeń klasy II bs/c, Bobrowski 
Szczepan. Został on przebrany za drzewo 
kasztanowiec, w trakcie leczenia. Wszystkim bardzo 
podobał się ten pomysł. 

 
     Szymon odbiera dyplom od prezydent Anny Kwiecień 
Następnego dnia można go było zobaczyć w telewizji 
Dami i przeczytać o tym w gazecie.  Nagrodą główną 
w tym konkursie był odtwarzacz muzyczny MP 4. 
Gratulujemy. 
Opracowała A. Kornaszewska i M. 

SUKCES SPORTOWCÓW 
Nasi szkolni piłkarze odnieśli duży sukces podczas 
regionalnych zawodów w piłce nożnej,  w których 
zajęli pierwsze miejsce. Impreza odbyła się dnia 22 
kwietnia 2010 roku w 
Grójcu. Na zawody, pod 
opieką p. Marty Zwierzyk i 
Krzysztofa Motyki,  
wyjechała ekipa naszego 
Ośrodka w składzie: Wnuk 
Marcin,  Siwek Piotr, 
Kosiec Damian, Zieliński 
Mateusz, Płowiec Radosław, Kurek Zenon, Galiński 
Sebastian, Grzechnik Patryk, Minda Łukasz oraz 
Lipiński Jarek. Wśród drużyn najlepsi okazali się nasi 
uczniowie, drugie miejsce zajęli uczniowie z Grójca, 
a trzecie  z Jurek. Najlepszym bramkarzem zawodów 
został również wybrany  nasz kolega Mateusz 
Zieliński, który dostał stosowny puchar i gratulacje za 
swoją sportową postawę.  Oczywiście cała drużyna 
zasługuje na pochwałę. Zwycięstwo w tych 
zawodach daje nam awans do dalszej gry na stopniu 
wojewódzkim. W środę 5 maja nasi będą walczyć 
mazowieckich zawodach w piłce nożnej. Gratulujemy 
i trzymamy kciuki.   
 Przygotował Karolina Tomczak. 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 
25 kwietnia 2010 roku  wybraliśmy się na wycieczkę 
do stolicy naszego kraju - Warszawy. Pogoda nam 
dopisywała, było ciepło i słonecznie. Jedenaście 
osób z naszej szkoły pod opieka p. Grzegorza Cywki 
i p. Haliny Pękackiej wsiadło do nowoczesnego 
pociągu, który zawiózł nas wygodnie do Stolicy 
Polski. Pierwszym etapem naszej wyprawy były Pola 
Mokotowskie, gdzie odbywały się obchody Dnia 
Ziemi. Było tam mnóstwo wystaw dotyczących 
przyrody i ekologii. Uczestniczyliśmy w wielu 
konkursach, w których zdobywaliśmy liczne nagrody. 
W południe wybraliśmy się do ZOO, które przywitało  

 
Przed wybiegiem słoni 
nas wrzaskiem małp i śpiewem ptaków.  W 
warszawskim ogrodzie mieszka ponad 5000 zwierząt 
ze wszystkich kontynentów na świecie. Nam 
najbardziej podobały się słonie, wielkie i dostojne, 
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nosorożce pancerne i oczywiście lwy. Duże 
zainteresowanie wzbudziła też walka niedźwiedzi, 
które próbowały udowodnić nam jak są silne. Jadąc 
do ZOO, koniecznie trzeba zobaczyć nowe 
rekinarium. Jest to coś naprawdę pięknego. W 
zaciemnionym pomieszczeniu podświetlonym 
punktowo, pływają rekiny i manty sprawiając 
wrażenie fantastycznych ptaków unoszących się 
ponad naszymi głowami. W drugiej części tego 
budynku jest hipopotamiarnia gdzie można popatrzyć 
na baraszkujące pod wodą hipopotamy i ryby.  Po 
południu wybraliśmy się na Warszawską Starówkę, 
gdzie spotkaliśmy się z Warszawską Syrenką, 

 
 Wycieczka pod pomnikiem Syrenki 
słuchaliśmy muzyki granej przez kataryniarza, z 
gadającą papugą, obejrzeliśmy zabytkowe 
kamieniczki, Zamek Królewski i Kolumnę Zygmunta 
III Wazy. Na koniec zajrzeliśmy do Złotych Tarasów, 
gdzie były przejażdżki ruchomymi schodami i 
pamiątkowe zdjęcia. Zmęczeni lecz zadowoleni 
powróciliśmy do Radomia. Moje ogólne wrażenie z 
wycieczki było pozytywne, ponieważ było fajnie i 
super. 
Opracował redaktor Konrad 
Kołodziejczyk.  
  

KONKURS 

CZYTELNICZY 

 
W naszej szkole odbył się konkurs czytelniczy pod 
hasłem” Samo już czytanie kształci ludzi” , pod 
opieką nauczyciela bibliotekarza p. Krystyny Hasiak,. 
Patronem imprezy było Towarzystwo Nauczycieli 
Bibliotekarzy Szkół Polskich - oddział w Radomiu. 
Zgłosiło się 26 uczniów ZSZ i PSPdP, którzy mieli do 
przygotowania 3 lektury. Pierwszą z nich był A. 
Bahdaja „ Gdzie jest twój dom Telemachu”, drugą M. 
Kownackiej, „Plastusiowy pamiętnik”, a trzecią K. 
Siesickiej „ Pejzaż sentymentalny” oraz dowolne trzy 
pozycje ze zbiorów bibliotecznych.  I etap konkursu 
odbył się w dniu 13 kwietnia i wzięło w nim udział 17 
uczniów. Jury oceniło płynność czytania, 
bezbłędność i poprawność artykulacji.  Do II etapu 
przeszło 6 uczestników z obu szkół.  Dnia 23 

kwietnia odbył się apel poświęcony podsumowaniu  
konkursu czytelniczego, a uczestniczy otrzymali 
nagrody ufundowane przez p. Dyrektor Ośrodka H. 
Kot, p. dyrektor kina „Helios’ p. R. Kaczor, Księgarnię 
Literacką,  i Świat Książki w Radomiu oraz prezesa 
zarządu Miejskiego Polskiego Towarzystwa 
Krajoznawczego w Radomiu. 
23 kwietnia to także Światowy Dzień Książki i Praw 
Autorskich, to ustanowione w 1995 roku przez 
UNESCO doroczne święto mające na celu promocję 
czytelnictwa, edytorstwa i własności intelektualnej za 
pomocą praw autorskich. W Polsce Dzień Książki 
obchodzony jest po raz czwarty. 
Opracowała redaktor Magda Król 
 

       Ogólnopolski Turniej 
        Boccia - Kielce 2010 

 
      Zawodnicy Bocci z panią trener Anną Bienias 
21 kwietna 2010 r. w ramach Targów REHMED 
EXPO KIELCE 2010 wzięliśmy udział w 
Ogólnopolskim Drużynowym turnieju BOCCIA, 
którego organizatorem było Zrzeszenie Sportu i 
Rehabilitacji START Kielce. Na zawody wybraliśmy 
się pod opieką p. Ani Bienias i p.  Andrzeja 
Małeckiego. Turniej został rozegrany w systemie 
pucharowym. Wzięło w nim udział 32 drużyny. Po 
emocjonujących pojedynkach drużyna w składzie: 
Joanna Kurkiewicz, Piotr Wołczyński, Konrad 
Kołodziejczyk zajęła III miejsce, a drużyna Kamili 

 
    Brązowi medaliści z pucharem i dyplomami 
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Bieleckiej, Rozalii Mosionek, Mateusza Jaśkiewicza 
miejsce VII. Ogólnie, na zawodach była świetna 
atmosfera rywalizacji pomiędzy zawodnikami 
turnieju. Wszystkim uczestnikom, jak i ich trenerom, 
serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów. 
Opracował i podzielił się swoimi wrażeniami redaktor Konrad 
Kołodziejczyk. 

KONSTYTUCJA  3 - GO MAJA 
W dniu 30 kwietnia 2010 odbyła się uroczysta 
akademia poświęcona Świętu Konstytucji 3-go Maja . 
Montaż poetycko – muzyczny został przygotowany 
przez nauczycielkę historii p. Teresę Stępień,                   
a udział w niej wzięli uczniowie klas II h Konrad 
Kołodziejczyk i Paulina Mazur, IIc Wioletta 
Skrzypczak i Marta Popowicz oraz I ku. Karolina  

 
Konrad, Paulina, Marta, Karolina, Marcin, Wioletta 
Tomczak i Marcin Wnuk. W tym roku przypada 219 
rocznica uchwalenia tej pierwszej w Europie, a 
drugiej w świecie ( po amerykańskiej), konstytucji, 
która wprowadzałaby tak ważne dla państwa 
reformy. Znaczenie konstytucji 3-go Maja polegało na 
tym, ze była ona bardzo nowoczesna. Wprowadziła 
ona, miedzy innymi, podział na trójwładzę 
ustawodawczą, wykonawczą, i sądowniczą. 
Opracowała  Karolina Tomczak ( pod opieka p. T. Stepień) 
 

RADOM MOJE MIASTO 

IV              

MUZEUM  WSI  RADOMSKIEJ 
Na powierzchni 32 hektarów zestawiono 60 obiektów 
dawnego budownictwa wiejskiego (chałupy, dwory, 
kościół, budynki gospodarcze, kuźnie i wiatraki). Na 
terenie Muzeum znajduje się pięć chłopskich zagród, 
dwa dwory szlacheckie, kościół, dzwonnica, wiatraki, 
kuźnie i olejarnia. Wiejski krajobraz skansenu 
uzupełniają przydrożne krzyże, kapliczki, 
przydomowe ogródki i sady z ulami. Muzealne  
budynki zostały wkomponowane w typowy, dla 
południowego Mazowsza, krajobraz. Muzeum 
posiada również 16000 eksponatów ruchomych, 
 
 

wśród których na szczególną uwagę zasługują 
kolekcje: pojazdów, maszyn rolniczych, naczyń 
miedzianych, uli i narzędzi pszczelarskich, tkanin i 
sztuki ludowej. Wystawy stałe prezentują wnętrza  
wiejskich budynków, wyposażone w przedmioty, 
używane przez mieszkańców wsi. Muzeum 
organizuje kilka razy w roku plenerowe festyny. Na 
stałe do muzealnego kalendarza wpisały się imprezy: 
Powitanie wiosny, Dzień Dziecka, Sobótki, Święto 

 
Wiatraki w Muzeum Wsi Radomskiej 
Chleba, Festiwal Kartofla. Szczególną oprawę mają 
organizowane co roku uroczystości związane z 
Niedzielą Palmową.  
Opracowała redaktor Magda Król 
PAMIĘTAJ 26 MAJA 
 DZIEŃ MATKI 
- złóż życzenia 
 i podaruj kwiatki! 
 
DZIAŁ ROZRYWKI 
Dziś do rozwiązania rebus 

 
Na rozwiązania czekamy do 30 V 2010. Nagrodą jest 
czekolada. 
HUMOR NUMERU 

 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Karolina Tomczak, Konrad Kołodziejczyk, Magdalena Król  
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