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Choinka 
wyśnioną, wymarzoną choinkę przystroję  
ubiorę ją w radość w bogactwa ozdobię 
girlandy uczuć na niej umieszczę 
dobrym słowem jeszcze dopieszczę 
z gwiazd utkam łańcuch taki na zgodę 
by nigdy więcej nie wiało chłodem 
miast bombek z łez perełki 
mróz mi posrebrzy szronem igiełki 
mgłą kolorowych snów ją otoczę 
z tęczy uplotę jej dwa warkocze 
lśniące kryształki z lodu powieszę 
na górze gwiazdkę z nieba zaczepię 
nic nie zapeszę…. 
nie tylko piękna  
lecz zaczarowana  
pod nią prezenty 
do obdarowania 
a w nich marzenia 
te obiecane 
spełnią się wkrótce 
nad samym ranem 
uwierz w tę bajkę 
a nuż…… 
się stanie 

 

 

 

 

 
 
 

Na zbliżające się święta Bożego Narodzenia 

Redakcja gazetki „ Na Parapecie” życzy 

wszystkim czytelnikom Świąt białych, 

pachnących choinką, skrzypiących śniegiem              

pod butami, spędzonych w ciepłej rodzinnej 

atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów, 

Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję 

na Nowy Rok, żeby był jeszcze lepszy niż ten co 

właśnie mija. 
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Przed budynkiem Sejmu RP

3 listopada 2014 r. uczniowie naszej placówki wzięli 
udział w wycieczce do Warszawy. Głównym celem 
wyjazdu była wizyta w Sejmie Rzeczypospolitej 
Polskiej. Po bardzo dokładnym zwiedzeniu Sejmu                     
i obiedzie w sejmowej stołówce obejrzeliśmy 
niesamowity poruszający i wzruszający spektakl 
„Peregrynus”. Jak przystało na turystów znaleźliśmy 
również czas na spacer po „starej Warszawie”. Podczas 
półtora godzinnego spaceru zobaczyliśmy Ogród Saski, 
Grób Nieznanego Żołnierza, Pałac Prezydenta RP. 
Byliśmy na Placu Zamkowym, Rynku Starego Miasta, 
pod Barbakanem, pomnikiem Małego Powstańca i 
Teatrem Narodowym. 

 
zdjęcie z władzami miasta Radomia                                 

wycieczkowicze na Starym Mieście 

 

Nasi reprezentanci w trakcie zawodów 

Już po raz dziesiąty  w Piotrkowie Trybunalskim odbył 
się Integracyjny Drużynowy Turniej BOCCIA o puchar 
Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. W tej 
doborowej stawce uczniowie naszej placówki, 
zawodnicy UKS Antila odnieśli kolejny już sukces. 
Drużyna w składzie: Michał Pyszczek(kapitan), Karol 
Zakrzewski i Mateusz Cywka, wywalczyła I miejsce. 
Zwycięzcy otrzymali piękny puchar i nagrody rzeczowe. 
Nasza druga drużyna w składzie: Edyta 
Winiarska(kapitan), Marzena Grabowska i Bartek 
Jażdżyk uplasowała się na V miejscu. Wszyscy 
uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe statuetki. 
Wszystkim zawodnikom i trenerom p. Annie Bienias                 
i p. Andrzejowi Małeckiemu serdecznie gratulujemy.  

Zwycięska drużyna z pucharem i nagrodami 

wspólne zdjęcie z organizatorami turnieju 
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Będzie zabawa, będzie się działo.

 Uczniowie Ośrodka wraz zaproszonymi gośćmi innych 
szkół bawili się w Klubie „ Lemon”. Aby tradycji stało się 
zadość, w trakcie dyskoteki odbywały się wróżby. 
Zorganizowany tez był smaczny poczęstunek aby 
tańczący mieli siły na „ tańce – hulanki”   
 

 
Wszyscy się bawili świetnie 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za wspólną 
zabawę i mam nadzieję, że następnym razem nikt nie 
będzie „ krył się po kątach. 
 

 
Patrycja też dobrze się bawiła. 

 

 
Nasi wolontariusze przy koszu z zebranymi darami. 

Zbliżające się święta Bożego Narodzenia każą nam 
pamiętać o tych najbardziej potrzebujących. My też o 
nich pamiętamy. Realizujemy to zadanie poprzez udział 
w Akcji Świątecznej Zbiórki Żywności. W dniach 28 -30 
listopada 2014 roku w markecie Lidl na ul 1905 roku 
uczniowie i nauczyciele naszego Ośrodka oraz 
wolontariusze ze szkól masowych uczestniczyli  w 
ogólnopolskiej zbiórce żywności  w ramach współpracy 
z Radomskim Bankiem  Żywności. Takie akcje 
pozwalają na przygotowanie świątecznych paczek 
żywnościowych dla najbardziej potrzebujących uczniów 
naszej szkoły.  Dziękujemy wszystkim nauczycielom, 
młodzieży naszego Ośrodka oraz wolontariuszom za 
wspaniałą postawę i aktywność podczas świątecznej 

 Bo.. "Najlepszą drogą do zbiórki żywności.
odnalezienia samego siebie jest zagubienie się w 
służeniu innym'' 
(Ghandi)  
 

Wkrótce: 
 Kiermasz Bo żonarodzeniowy
 • Jasełka i Wigilia 
 • Przerwa Świąteczna 20 XII – 7 I 2014 

 
Bądźcie czujni aby te wydarzenia Was nie omin ęły! 
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KĄC K HUM RU

 
 

- Pani pyta się dzieci kim chciałyby być gdy dorosną. 
Prawie wszystkie dzieci chcą być biznesmenami, 
aktorami, kosmonautami. Tylko Jasio oświadcza, ze 
będzie świętym Mikołajem. 
- A to czemu? - pyta zdziwiona pani. 
- Bo będę pracował tylko jeden dzień w roku… 
 
-Mamo, z mego listu do św. Mikołaja wykreśl kolejkę 
elektryczną, a wpisz łyżwy. 
- A co, nie chcesz już pociągu? 
- Chcę, ale jeden znalazłem już w waszej szafie.  
 

 

 

Na rozwi ązaną krzy żówkę czekamy do ko ńca 
stycznia  2015 r.

CZY ZNASZ RADOM? 

 

 W poprzednim numerze zamieściliśmy zdjęcie 
Domu towarowego Senior. Budynek pochodzi z 
1917 roku. Poprawną odpowiedź udzieliła Ola 
Kopycka. Gratulujemy. Oto następny radomski 
budynek. CO TO ZA BUDYNEK I GDZIE SIĘ ZNAJDUJE? 

       ŚWIĄTECZNE ZWYCZAJE 

Wigilia-  Do wieczerzy wigilijnej zasiadano z 
zapadnięciem zmroku., z chwila ukazania się pierwszej 
gwiazdy pilnie wypatrywanej przez dzieci. Zaczynano 
od dzielenia się opłatkiem, co łączono ze składaniem 
życzeń. Piękny ten zwyczaj zachował się w Polsce do 
czasów obecnych. Dla dzieci jest to chyba 
najpiękniejszy wieczór roku, w którym atmosfera baśni 
urzeczywistnia się na parę godzin, gdy pod pięknie 
ubraną choinką, w świetle kolorowych światełek 
znajdują prezenty, o których marzyły. 

 

Stół wigilijny 

                 Życzymy wielu prezentów! 

                  

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


