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11 marca 2015 roku w pierwszy dzień rekolekcji 
wielkopostnych nauczyciele i uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w pielgrzymce rekolekcyjnej do 
Częstochowy. Tym razem zwiedziliśmy Sanktuarium 
łaskami słynące w  miejscowości Gidle, Klasztor Jezusa 
Miłosiernego  Ojców Pallotynów w Częstochowie oraz  

Klasztor na Jasnej Górze. Ważnym  wątkiem  
naszego pielgrzymowania było uczestnictwo we  

 

 

 

 

mszy świętej przed cudownym obrazem M.B. 
Częstochowskiej  na  Jasnej Górze i  modlitwa za 
Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, uczniów i wszystkich 
pracowników naszego Ośrodka.  Wycieczka się udała. 
Wniosła w nasze serca cudowne przeżycia i osobiste 
wzruszenia. 
Dziękujemy Dyrekcji i nauczycielom Ośrodka za  pomoc 
w organizacji pielgrzymki. Ks. Stanisławowi i Marianowi 
za opiekę duchową. 
 

        W dniach 8-14.03.2015 r. odbył się kolejny obóz 
narciarski w Zieleńcu w Górach Orlickich. Arkana 
narciarstwa zjazdowego poznawało lub doskonaliło 16 
uczniów pod okiem 3 instruktorów. Przez pięć dni w 
górskiej scenerii ćwiczyliśmy umiejętności narciarskie. 
Podzieleni na dwie grupy, zaawansowaną i 
podstawową doskonaliliśmy technikę jazdy  lub 
ćwiczyliśmy jazdę pługiem, jazdę na wyciągu, skręty, 
zatrzymania i bezpieczne upadanie.  Wieczorami 
trenowaliśmy Boccię przed radomskim turniejem. 
Odbyliśmy narciarskie rekolekcje w kościele św. Anny, 
na które składała się droga krzyżowa poprowadzona 
specjalnie dla nas przez Franciszkanina O. Karola z 
Zielenieckiego klasztoru. 

 

 

W Zieleńcu i Łężycach przebywaliśmy na zaproszenie 
naszych wieloletnich przyjaciół. Państwa Adamskich i  
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Wilczyńskich z Zieleńca oraz Pani Anny Lis z Łężyc. 
DZIĘKUJEMY. 
 

 
W dniach 9 - 10 marca  2015 r. dla uczniów klas III ZSZ 
odbyły się próbne egzaminy potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie część pisemna i praktyczna na kierunkach: 
Fryzjer i pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, 
 

 
 

kucharz oraz murarz , tynkarz. 

 
 

Wszystkim którzy zdali ten test zawodowy, gratulujemy. 

W poniedziałek 16 marca na hali MOSiR odbył się VI 
Ogólnopolski Turniej Boccia o Puchar Prezydenta 
Miasta Radomia. Tegoroczne zawody odbyły się pod 
Honorowym Patronatem Pani Premier Ewy Kopacz i 
Prezydenta Miasta Radomia . Organizatorem zawodów 
był  UKS ANTILA działający przy Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. J. Korczaka w Radomiu. W turnieju 
uczestniczyło 15 drużyn w tym 4 z naszego Ośrodka.  
Nasza drużyna zajęła I miejsce wśród zawodników 
stojących. GRATULUJEMY! 

 NIE WYPALAJ TRAW !                        
– SPOTKANIE ZE STRAŻAKIEM 

 
W dniu 18 marca odbyło się spotkaniem z 
funkcjonariuszem Straży Pożarnej w Radomiu. Apel 
pod hasłem „Stop Wypalaniu Traw” został 
zorganizowany przez Szkolne Koło LOP pod opieką p. 
Grzegorza Cywki i p Katarzyny Żurowskiej. Pan Strażak 
pokazał nam film i opowiedział o zagrożeniach jakie 
niesie wypalanie traw dla ludzi, zwierząt i środowiska 
naturalnego. 

Zapamiętaj!!!! NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW !  

 

W sobotę 21 marca członkowie SKKT-PTTK Nr 279 
„Jędrusiowe” wzięli udział w wiosennym rajdzie 
rowerowym. Było to jednocześnie oficjalne rozpoczęcie 
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sezonu rowerowego 2015 przez zaprzyjaźnionych z 
nami Klub Turystyki Rowerowej PTTK ORKAN.  

 

Trasa Radom (osiedle Akademickie) – Wincentów – 
Wsola – Piastów – Dąbrówka  Podłężna – Taczów – 
Kozinki – Janiszew - Radom liczyła ok 45 km i wiodła 
bezpiecznymi mało uczęszczanymi drogami. Dopisała 
również pogoda. Wiosenna aura nastrajała 
optymistycznie i radośnie. Dziękujemy organizatorom 
za wspaniałą atmosferę i zapraszamy na kolejne rajdy.
 
WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 

 

Podczas tegorocznej  Wielkanocnej Zbiórki  Żywności, 
która odbyła się w dniach 20- 22 marca 
2015 roku Wolontariusze naszego Ośrodka i  szkół 
masowych zbierali produkty w Markecie Lidl przy 
ul.1905 Roku. Dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu 
możemy przygotować paczki świąteczne dla uczniów 
naszej szkoły pochodzących z ubogich rodzin. 
Koordynatorem akcji była p. Anna  Pisarska. Na 
szczególne  podziękowania zasługują nauczyciele i 
uczniowie biorący udział w akcji. Dziękujemy WAM☺ 
 

 

W dniu 23.03.2015r. uczniowie klasy III H pod opieką 
Agaty Kutyły skorzystali z zaproszenia do zwiedzania 
Hotelu Gromada. Pani kierownik  hotelu Kasia także z 
salą konferencyjną. Przedstawiła nam zasady przyjęcia 
gościa do hotelu. Uczestniczyliśmy również w 
prezentacji sprzątania pokoju po wyjeździe gościa.  
 

DZIĘKUJEMY ZA ZAPROSZENIE 
 

 

W dniu 24.03.2015r. na ul. Czarnej 2 dla uczniów ZSZ 
odbyły się warsztaty  dekoracji babeczek i tortów masą 
cukrową. Cukiernia Orłowscy zdradzała naszej 
młodzieży tajniki swojej pracy. Wychowankowie mieli 
okazję sprawdzić swoje umiejętności manualne. 
Powstały kolorowe babeczki i wiosenna dekoracja toru. 
Zajęcie te sprawiły nam wiele radości.  Dziękujemy i 
prosimy o jeszcze. 
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Przed świętami odbył się kolejny "Kiermasz 
Wielkanocny" prac uczniów Publicznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. W przedsięwzięciu wzięły 
udział klasy III D pp, III E pp wraz z wychowawcami:                
p. Beatą Wolnowska, p. Beatą  Grabowską. 
  W dniach 26-27 marzec 2015r. gościliśmy w Urzędzie 
Miejskim naszego miasta. Na stoisku prezentowaliśmy 
wyroby rękodzielnicze: stroiki , pisanki, ozdoby z masy 
solnej (barany, kurczaczki, zajączki, kaczuszki itp.).  Nie 
mogło też zabraknąć efektownych wypieków 
cukierniczych ozdobionych kolorowym lukrem. 
 Również w dniu 30 marca na pasażu w pobliskim 
szkole markecie  "Stokrotka" sprzedawaliśmy nasze 
ozdoby okolicznościowe. 
Udział w kiermaszu dał młodzieży przede wszystkim 
poczucie radości i artystycznego spełnienia w myśl 
maksymy ,,Nie w pełni sprawni, ale w pełni szczęśliwi”. 
 

 
 

  KĄC K HUM RU
 

Rozmawiają dwie sąsiadki: 
- Wie pani, że ten sąsiad z parteru to bardzo dobry 
człowiek, bo cały swój dorobek przekazał na 
sierociniec. 
- A dużo tego było? 
- Ośmioro dzieci! 
 

HOROSKOP  - RYBY 
Możesz spodziewać się nieoczekiwanej wizyty dawno 
nie widzianej ciotki. Nie martw się. Nie ma tego złego,  
 
 
 

co by na dobre nie wyszło. Może i chrapie w nocy, 
wywołując lekkie trzęsienie ziemi i wciąż pyta, w której  
jesteś teraz klasie, ale za to chętnie sfinansuje Twoje 
najnowsze, kosztowne przedsięwzięcie.  
Pora trochę stracić na wadze. Pobiegaj trochę, zrób 
kilka brzuszków, umyj się, przytnij włosy i paznokcie, 
ewentualnie zmyj makijaż. Z pewnością stracisz kilka 
zbędnych kilogramów. Znowu nie będzie Ci dane 
ocalenie świata, musisz zadowolić się trzeciorzędnymi 
misjami... na początek posprzątaj swój pokój.  
SZKOŁA 
W tym okresie musisz być niezwykle skupiony. 
ZDROWIE 
Kontakt ze zwierzętami pomoże się uspokoić, 
rozwiązać problemy.  

 

CZY ZNASZ RADOM?  

Jeśli poznajesz co to za budynek i gdzie się znajduje 

napisz do nas. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w 

numerze 84. 

 

                                                            
 

     Rozwiąż krzyżówkę i napisz hasło zgodnie z kodem. 

Odczytaj słowo i uzupełnij nim podane zdanie. 

Autorem słów naszego hymnu narodowego jest Józef…..                                                                              

Powodzenia! 

Nagrodę za rozwiązanie krzyżówki z poprzedniego numeru 

otrzymuje: Iza Jach 
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