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W dniu 2 października uczniowie klas: IIIa, IIId, IIIe 
uczestniczyli w wycieczce do Oblęgorka. Zwiedzaliśmy 
pałacyk  Henryka Sienkiewicza - pisarza który w 1905 
roku otrzymał Literacką Nagrodę Nobla za całokształt 
twórczości.  Muzeum udostępnia zwiedzającym dwie 
wystawy stałe; na parterze budynku znajdują się 
wnętrza mieszkania naszego pisarza , niezwykle 
ciekawy zbiór fotografii, oraz największa w Polsce 
kolekcja darów i albumów. 
Wzięliśmy  także udział   w ciekawych  zajęciach 
edukacyjnych  pt. ,,Henryk Sienkiewicz  i jego czasy’’. 
Zmęczeni ale w dobrych humorach wracaliśmy do 
Radomia pod opieką  wychowawców  klas, którzy wzięli 
udział w wycieczce. III a ,III d ,III e,  Justyny Kot, Beaty 
Wolnowskiej, Beaty Grabowskiej.  

      
      

 
Już po raz kolejny uczniowie naszego Ośrodka 
uczestniczyli w dniach 3- 4 października 2014  w 
ogólnopolskiej zbiórce żywności ,,Podziel się 
posiłkiem’’.  Październikowa  akcja miała miejsce w 
markecie Biedronka przy ul. Prażmowskiego oraz w 
markecie Stokrotka przy ul. al. Grzecznarowskiego. 

 

 

 

 

 

Stała współpraca  z  radomskim Bankiem Żywności  
pozwala na systematyczne uczestnictwo  młodzieży 
i  nauczycieli naszej placówki w zbiórkach żywności. 
W  tegorocznej akcji pomagali nam także wolontariusze 
ze szkół masowych. Cieszymy się ,że podejmując  takie 
wyzwania mamy możliwość robienia czegoś dobrego i 
pożytecznego. Dziękujemy nauczycielom, młodzieży 
naszego Ośrodka oraz Wolontariuszom za wspaniałą 
postawę i bezinteresowność  podczas zbiórki żywności 
,,Podziel się posiłkiem’’. Kolejny raz możemy 
udowodnić, że my też umiemy się dzielić i pomagać. 
 

 

W sobotę, 4 października 2014 r. odbył się kolejny rajd 
SKKT-PTTK Nr 279 „Jędrusiowe”. Tym razem 
pojechaliśmy zwiedzać Warszawę. 

Do stolicy dotarliśmy pociągiem, ale po mieście 
poruszaliśmy się rowerami. Było to nowe 
doświadczenie, jeszcze nigdy nie jeździliśmy po tak 
dużym mieście na rowerach. Mamy za sobą co prawda 
rowerowe zwiedzanie Wrocławia, no ale Warszawa to 
Warszawa. 

Pokonaliśmy 30 km trasę: Warszawa Śródmieście – 
Plac J. Piłsudskiego i Grób Nieznanego Żołnierza – 
Teatr Narodowy – Krakowskie Przedmieście (Pałac 
Prezydencki) – Plac Zamkowy – Rynek Starego Miasta 
– Pomnik Małego Powstańca – Trasa W-Z – Agrykola – 
Aleja Szucha (Gmach MEN) – Łazienki Królewskie – 
Aleje Ujazdowskie – Belweder – Stadion Narodowy – 
ZOO – Dworzec Warszawa Wschodnia.  

Opiekę nad grupą młodzieży sprawował p. Andrzej 
Małecki 
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Muzeum Wsi Radomskiej 06.10.2014 r  

Prawie  300 dzieci z radomskich placówek 
oświatowych, stowarzyszeń i Warsztatów Terapii 
Zajęciowej spędziło poniedziałek 6 października w 
Muzeum Wsi Radomskiej na Święcie Pieczonego 
Ziemniaka. Zdecydowana większość przyjechała na 
imprezę autobusami, samochodami i busami, jednak 20 
uczestników dotarło na Święto Pieczonego Ziemniaka 
na rowerach. 
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Muzeum mogliśmy zajrzeć 
w każdy niemal zakamarek placówki muzealnej. Wśród 
gości skansenu byli uczniowie z Zespołu Szkół Numer 
1, Zespołu Szkół numer 2, podopieczni Stowarzyszenia 
"Razem" i Stowarzyszenia "Budujemy Przystań", 
Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Zespołem Downa 
"Nasze Dzieci" Warsztatów Terapii Zajęciowej. 
Organizatorem spotkania był Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy imienia Janusza Korczaka w 
Radomiu,  
a przeprowadzeniu imprezy pomagali wolontariusze z 
Zespołu Szkół Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług 
w Radomiu. 
 

Dnia 10 października 2014r. w naszej szkole odbyła się 
uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
Akademię prowadzili uczniowie: A. Broda, M. Sołśnia, 
A. Boryczka i K. Rabiński, nad całością czuwały:          

p. M. Mizera i p. A. Kutyła, a oprawę muzyczną 
przygotował p. R Zelga. Całą uroczystość uświetniały 
występy muzyczne dedykowane nauczycielom i 
pracownikom szkoły w wykonaniu uczniów: 
P. Gospodarczyk, A. Sztąberka i P. Wójcika . 
Ponadto Koło Młodego Aktora zaprezentowało „taniec 
zawodowy” bawiąc i ucho i oko wszystkich zebranych. 
Podsumowaniem uroczystości było wręczenie nagród 
zasłużonym nauczycielom i pracownikom szkoły przez 
Dyrektor – p. B. Nawrot, życząc wielu sił i wytrwałości  
w tym wyjątkowym zawodzie. 
Natomiast przedstawiciele Samorządu szkolnego złożyli 
na ręce Pani Dyrektor najlepsze życzenia i kwiaty. 
 

 
W październiku dziewczęta z klasy drugiej i trzeciej 
fryzjerskiej uczestniczyły w wycieczce dydaktycznej 
zorganizowanej przez nauczyciela- Anetę Ćwintal - 
Wójcicką do Domu dla Bezdomnych w Radomiu. 
Dziewczęta pod czujnym okiem szlifowały kunszt sztuki 
fryzjerskiej. Jak widać po załączonych fotografiach, 
wszyscy byliśmy zadowoleni z tej wizyty. Kolejna wizyta 
i relacje z niej przed nami 
 

 
 
W środę 26 listopada wybraliśmy się na wycieczkę do 
Schroniska dla bezdomnych zwierząt na Wincentowie. 
W wycieczce uczestniczyły 33 uczniowie pod opieką . 
p.M. Rejmer i p.J. Kot Wycieczka była ukoronowaniem 
trwającej cały miesiąc akcji na rzecz bezdomnych 
zwierząt, „ Złotóweczka dla pieseczka”, organizowanej 
przez SK LOP  „Zielony liść” pod opieką p. Grzegorza 
Cywki.  
W wyniku zbiórki prowadzonej wśród uczniów i 
nauczycieli zbiórki pieniędzy zebraliśmy i przekazaliśmy 
do Schroniska 384 złote i 50 groszy. Oprócz tego 
uczniowie  przynieśli zakupioną karmę oraz ciepłe 
ubrania.  
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Ciekawostki na andrzejki 

Przedstawiamy kilka ciekawostek, które mogą 
umilić wam przygotowania do andrzejek. 

• Inna nazwa andrzejek to jędrzejki bądź 
jędrzejówki. 

• Patron Szkocji, święty Andrzej, od którego 
imienia najprawdopodobniej wywodzi się 
nazwa „Andrzejki” ma swoje święto 30 
listopada, a mimo to w Polsce obchodzimy 
Andrzejki 29 listopada, czyli w jego wigilię. 

• Kiedyś wróżby andrzejkowe przeznaczone były 
wyłącznie dla kobiet. Ich męskim 
odpowiednikiem były katarzynki. 

• Wróżby andrzejkowe na początku miały 
charakter wyłącznie matrymonialny, obecnie 
tematyka przepowiadania przyszłości 
obejmuje też przyszłe losy oraz ogólne 
powodzenie w życiu. 

• Dzisiaj wróżby andrzejkowe są ogólnie znane, 
lecz kiedyś każdy rejon Polski miał inne 
obrzędy związane z tym świętem. Na przykład 
w  Małopolsce dziewczęta otaczały kołem 
gąsiora z zawiązanymi oczami. Wróżba głosiła, 
że która pierwsza zostanie skubnięta przez 
ptaka, najwcześniej wyjdzie za mąż. Na 
Mazowszu za to popularne było smarowanie 
przez panny kawałków chleba tłuszczem i 
układanie ich na ławce. Następnie 
przyprowadzano psa i ta panna, której chleb 
pies zjadł jako pierwszy miała najprędzej 
wyjść mąż. 

KĄC K HUM RU

 
 

- No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw 
miesięcy: 
- Sty...? 
- Czeń! 
- Lu...? 
- Ty! 
- A dalej sama! 
- Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i dzień! 

Pierwsi Słowianie, gdy chcieli rozpalić ogień, pocierali 
krzemień o krzemień, a pod spód kładli stare gazety. 

 

 

Rozwiązaną krzyżówkę należy przynieść do redakcji w 
terminie do końca grudnia 2014 

CZY ZNASZ RADOM? 

 Wpoprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcie 
Budynku Straży pożarnej znajdujące się przy ulicy 
Traugutta. Poprawną odpowiedź udzieliła Ola 
Kopycka. Gratulujemy. Oto następny radomski 
budynek. CO TO ZA BUDYNEK I GDZIE SIĘ ZNAJDUJE? 

 
 

        

 

 

                 życzymy wielu prezentów! 
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