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WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY: 

Wycieczka do Warszawskiego Ogrodu 

Zoologicznego 

Wiosenna  aura sprzyja w organizowaniu 
wycieczek w przeróżne miejsca,  jednym z nich 
jest Warszawskie ZOO, które  we wtorek 
10.O5.2016 r. odwiedzili uczniowie klas 2app, 
2bpp, 3app, 3bpp, 3cpp wraz z opiekunami  panią 
E. Wrochną , A. Bienias, B. Sadło, R. Cichoń, 
panem P. Sojką. Z samego rana pociągiem kolei 
mazowieckich pojechaliśmy do Warszawy.                     
Z dworca PKP, tramwajem udaliśmy się do ZOO. 
Tramwaj wzbudził wśród uczniów dużo 
pozytywnych emocji. W ZOO obejrzeliśmy 
oceanarium, żyrafy, słonie, nosorożce, lwy, 
tygrysy,  oraz wiele gatunków ryb i ptaków. Jak 
zwykle wiele radości i zainteresowania wzbudziły 
niesforne małpy  i leniwe goryle.   W trakcie 
powrotu podziwialiśmy nowoczesne budynki 
stolicy i jedyny w swoim rodzaju Pałac Kultury i 
Nauki. Z lekkim opóźnieniem wróciliśmy o godzinie 
19.00 do Radomia. Wycieczkę zaliczyć więc 
możemy do szczególnie udanych  i z 
niecierpliwością czekamy na kolejne wyjazdy. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

BIWAK W KOWALKOWIE 

,,Sezon turystyczne 2016 otwarty. Biwak odbył się 
w Kowalkowie w dniach 13-14 maja” Słoneczko 
przygrzało, ociepliło się, zazieleniło. Doszliśmy do 
wniosku, że czas ruszyć na turystyczne szlaki. 
Sprawy organizacyjne wzięli na siebie: p. Jacek 
Marciniec, p. Renata Kaczor oraz p. Małgorzata 
Mizera. Wzięliśmy azymut na Kowalków, 
miejscowość leżącą 35 km od Radomia. 
         

 

 Po dotarciu na miejsce zajęliśmy się urządzaniem 
bazy biwakowej. Podczas rozbijania  namiotów 
zabawy było co niemiara, ale dobrze, że  pod ręką 
był p. Marciniec, bo nie wiadomo czy mielibyśmy 
dach nad głową! Potem znosiliśmy drewno na 
ognisko. Niektórzy wzięli się do taczek, ale 
zamiast wożenia bierwion, wozili koleżanki. Były 
przeszczęśliwe!   
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Najciekawiej jednak było przy ognisku. Zmrok, 
blask ognia, tajemnicze odgłosy puszczy, śpiew, 
śmiech, pieczone na patyku kiełbaski, parzące w 
ręce ziemniaczki prosto z ogniska- to wszystko 
złożyło się na niezapomniany urok 
naszego  biwaku. Ale to nie wszystkie atrakcje tej 
nocy, bo oto wyruszyliśmy na rajd nocny. 
Głośnymi pohukiwaniami dodawaliśmy sobie 
otuchy. Dziewczęta najbardziej się bały wilków, ale 
żadnego nie spotkały. A szkoda! Sobota upłynęła 
nam pod znakiem beztroskich zabaw na świeżym 
powietrzu, spacerów, pakowaniu sprzętu. Szkoda 
było opuszczać pole biwakowe pod chmurką.  
        Pięknie rozpoczęliśmy sezon turystyczny. 
Piszemy się już na kolejną wyprawę w nieznane! 

 

15 maja 2016 roku odbył się Niezapominajkowy 
Rajd Rowerowy zorganizowany przez Szkolne 
Koło Ligi Ochrony Przyrody „ Zielony Liść”.  Celem 
naszej wyprawy była Jedlnia Letnisko, gdzie w 
Ośrodku Szkoleniowym Lasów Państwowych  
odbywały się obchody Święta Polskiej 
Niezapominajki. Wspólnie przebyliśmy leśną trasę 
z Radomia przez Kozłów do Jedlni gdzie 

atrakcyjnie spędziliśmy czas uczestnicząc w wielu 
konkursach ekologicznych, wygrywając nagrody, 
zwiedzając wystawy i słuchając występów  grup 
młodzieżowych. 

 

 Pobyt w lesie zaostrzył nasze apetyty więc  
zasiedliśmy  wokół ogniska gdzie   czekała na nas 
kiełbaska i przepyszna grochóweczka .  Najedzeni 
i zrelaksowani wyruszyliśmy w drogę powrotną 
choć nie chciało nam się jeszcze wracać. Pogoda 
była wspaniała więc wybraliśmy dłuższą trasę 
powrotną   przez Siczki i Rajec, pokonując po 
drodze liczne kładki i zwalone kłody drzew. 
Zmęczeni  lecz zadowoleni dotarliśmy do szkoły 
na godzinę 17.00. Rajd był bardzo udany.  Opiekę 
sprawowali p. Grzegorz Cywka i Roman Zelga. 

  Chętnie tam pojedziemy jeszcze raz .   
 

III Radomskie Dni Godności rozpoczęliśmy od 
uczestniczenia we Mszy św. w kościele św. Jana 
do którego przeszliśmy ulicami Radomia 
prezentując naszych dorodnych i uśmiechniętych 
uczniów 
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Po Mszy św. szliśmy w marszu godności  wśród  
radosnych dzieci, młodzieży, osób starszych i 
najmłodszych przedszkolaczków. Nasz orszak 
doszedł do parku i tam po powitaniu przez władze i 
powierzeniu kluczy do miasta oddaliśmy się 
zabawie i artystycznym emocjom. To   dla nas 
piękny, uroczysty podniosły i wesoły dzień. 

To był wyjątkowy dzień, jak również okoliczności 
były szczególne. Otóż we wtorek 24.05.2016 r. od 
godziny 9.00 w naszym Ośrodku rozpoczynał się i 
trwał do późnych godzin popołudniowych XLI 
Przegląd Małych Form Artystycznych. Na 
Przegl ądzie Małych Form 
Artystycznych  spotykają się  niepełnosprawni 
artyści, by pokazać całemu światu swoje talenty: 
muzyczne, taneczne, aktorskie, wokalne. Wiek nie 
miał znaczenia. Liczyła się dobra zabawa.  

 

Wystąpiło 29 zespołów. Artystów podziwiało 
szerokie grono widzów.  To był dzień pełen 
niebywałych wrażeń. Artystycznych pomysłów nie 
brakowało. Gdy zakończyły się występy, na 
uczestników czekała świetna zabawa taneczna na  

powietrzu w rytm popularnych wśród młodzieży 
kawałków muzycznych. 

 

 

Dziękujemy Wszystkim, którzy tego dnia chcieli 
być z nami i uczestniczyć w tym wyjątkowym 
Przeglądzie. 

Spartakiada rozpoczęła się 31 maja 2016 roku o 
godz. 9.00 oficjalnym otwarciem Sali Stymulacji 
Rozwoju Fizycznego . Czerwoną wstęgę przecięła 
Dyrektor Ośrodka p. B. Nawrot. Następnie w 
asyście przedstawicieli policji i straży miejskiej 
przy dźwiękach  bębnów przemaszerowaliśmy 
ulicami Radomia.  
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Rozgrywki sportowe odbyły się  na Stadionie 
MOSIR-u.  Odbyły się biegi na 50 i 400m, rzut 
piłką, trójskok, rowerowy tor przeszkód, strzał na 
bramkę, boccia, martwy ciąg i rzut do celu. W 
czasie trwania imprezy uczestnicy mogli 
skorzystać z wielu atrakcji: np. przejażdżki konnej, 
ścianki wspinaczkowej, wizażu i stylizacji , kuli 
wodnej czy zdjęć w przebraniu. 

 

 

W przerwach między atrakcjami częstowano 
zimnymi lodami, kiełbaskami prosto z grilla oraz 
słodkimi bułkami. Specjalną atrakcją był pokaz  

 

treningu piłkarzy Radomiaka, występ grupy 
atletycznej” Workout Athlete” oraz pokaz tresury 
psa policyjnego. Impreza zakończyła się 
wręczeniem nagród medali oraz rozpyleniem 
kolorowych „mączek”, które ubarwiły kolorowo 
wszystkich uczestników. Było bardzo wesoło. Do 
zobaczenia na następnej spartakiadzie. 

 
 

Rozwiązanie  poprzedniej krzyżówki 
Słodki upominek za prawidłowo rozwiązaną 
krzyżówkę otrzymuje Michał Pyszczek. 
GRATULUJEMY!!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

REDAKCJA ŻYCZY WSZYSTKIM 
CUDOWNYCH WAKACJI! 

 Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska. i p. Grzegorz Cywka 


