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Z ŻYCIA SZKOŁY

 
DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 

14 października obchodzony jest w Polsce jako Dzień 
Edukacji Narodowej, który zastąpił dawniejszy Dzień 
Nauczyciela. Data święta związana jest z utworzeniem 
w 1773 r. z inicjatywy króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej. Było to 
pierwsze ministerstwo oświaty publicznej w Polsce, jak 
też pierwsza instytucja tego typu w Europie. 
Zorganizowała trzystopniowe szkolnictwo oparte na 
hierarchicznej zależności niższych szczebli od 
wyższych. Stopień pierwszy - szkoły parafialne (dla 
niższych stanów - chłopów i mieszczan), stopień drugi 
- przeznaczone dla rodzin szlacheckich szkoły 
powiatowe i stopień trzeci, najwyższy, dla najbardziej 
uzdolnionych – uniwersytety. Światowy Dzień 
Nauczyciela proklamowano w 1994 r. na pamiątkę 
podpisania w 1966 r.  

 

 

 

 

 

 

 nasi zawodnicy w Kiecach 

Kielce-Tokarnia "SKANSEN 2013" 
 Jeszcze na dobre nie rozpoczął się rok szkolny, a już 
nasi uczniowie odnieśli pierwsze sukcesy sportowe. W 
przepięknej scenerii Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni 
k/Kielc odbyły się „Wojewódzkie biegi przełajowe 
SKANSEN 2013”. Naszą placówkę reprezentowali: 
Michał Pyszczek, Adrian Płaza, Mateusz Jabłoński, 
Bartek Jażdżyk, Karol Skrzypczak i Tomek Wlazło. 
 Biegi odbywały się w różnych kategoriach wiekowych 
oraz sprawnościowych  z podziałem na grupy 
chłopców i dziewcząt. Wielki sukces odnotowali nasi 
reprezentanci. Oto wyniki poszczególnych biegów. 

 
Biegi w Skansenie 

400 m 
 1. I miejsce Adrian Płaza 
 2. III miejsce Mateusz Jabłoński 
 3. VI miejsce Bartek Jażdżyk (debiutant) 
800 m  
 1. I miejsce Mateusz Pyszczek 
 2. III miejsce Karol Zakrzewski 
 3. III miejsce Tomek Wlazło  
 

Gazetka  redagowana przez uczniów  OSW w Radomiu 
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Nasi medaliści Mateusz Pyszczek, Adrian Płaza 

 Opiekunami grupy byli pp. Anna Bienias, Andrzej 
Małecki.     SERDECZNE GRATULACJE! 

 

Akcja Sprzątanie Świata Polska 2013 przebiegała pod 
hasłem „Odkrywamy czystą Polskę” Pod tym hasłem 
odbył się uroczysty apel w dniu19 września 2013 
przygotowany przez uczniów ZSZ pod kierunkiem 
Grzegorza Cywki i Katarzyny Żurowskiej.  Celem apelu 
było ukazanie szkodliwości wyrzucania odpadów i 
zachęcanie do segregowania odpadów.  

 

Ola, Sandra, Ania, Magda, Kasia, Agata, Milena i Patryk na apelu

W dniu 20 września 2013 uczniowie naszej szkoły 
wybrali się do lasu w Makowcu na akcję Sprzątania 
Świata. W akcji przygotowanej wspólnie przez Szkolne 
Koło LOP  z Nadleśnictwem Radom uczestniczyło 50 
uczniów i nauczycieli SOSW . Opiekę nad uczniami 
sprawowali Justyna Kot, Katarzyna Żurowska, Beata 
Wolnowska, Bogusia Ruszewska, Krzysztof Molenda, 
Jerzy Smolarski, Anna Bienias i Grzegorz Cywka. 
Efektem naszej pracy było zebranie kilkudziesięciu 
worków śmieci. Po sprzątaniu odbyło się ognisko z 
kiełbaskami. Uczeń klasy II mt/f Emil Fryszkowski  
woził chętnych bryczką po lesie. Zabawa była udana. 
Opiekun Koła składa podziękowania wszystkim 
uczniom i nauczycielom za udział w tej jakże ważnej 
dla naszego środowiska akcji 

Sprzątamy Świat 

Emil Fryszkowski swoją bryczką przewoził śmieci 

Atrakcją były przejażdżki po lesie 

wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek 

wspólne zdj ęcie z leśniczym  
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W dniu 26 września 2013 roku  odbyły się wyboru do 
Samorządu Szkolnego. Wybrano następujący skład: 
PRZEWODNICZĄCA: AGATA BORYCZKA  
ZASTĘPCA I: MATEUSZ BARTOSIEWICZ 
ZASTĘPCA II: WIOLETA TOMCZAK 
SKARBNIK: ANNA KOŁODZIEJCZYK 
MILENA JAROSZ 
 

 
Przewodnicząca Samorządu 

CZŁONKOWIE: ELWIRA ZAKRZEWSKA 
ALEKSANDRA MOSIONEK, WIKTORIA PUCHARSKA 
DAMIAN SZCZEPAŃSKI 
OPIEKUNOWIE: ANNA MAZURKIEWICZ 
EWA RADOMSKA.  

Serdecznie gratulujemy nowemu Samorz ądowi ! 

VII  RADOMSKA SPARTAKIADA DLA DZIECI I 

MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ w ZS NR 1,w której 

udział wzięli uczniowie z klas Icpp, IIIcpp, IIIepp.  A że 
grupa była bardzo silna, to udało się wyciągnąć IV 
miejsce w przeciąganiu liny. Opiekunami na zawodach 
byli p. Krzysztof Motyka i Krzysztof Molenda.  

XI REGIONALNA SPARTAKIADA MŁODZIEŻY 

NIEPEŁNOSPRAWNEJ W SKARYSZEWIE,  w której 
nasz zdolny i wysportowany, a także cieszący się 
sokolim wzrokiem uczeń Michał Pyszczek ustrzelił III 
MIEJSCE celując na bramkę. A wszystko to widział i 
opowiedział p. Krzysztof Molenda. 

GRATULUJEMY I CZEKAMY NA KOLEJNE SUKCESY!!! 

Pasowanie na ucznia……….. 

Pierwszaki na Ślubowaniu  

 Gdy  30 września  2013 roku o godz. 13.00 w SOSW 
zadzwonił dzwonek na sali gimnastycznej zebrali się 
wszyscy zaproszeni goście, Dyrekcja, Grono, 
uczniowie wszystkich klas, a zwłaszcza pierwszych, bo 
to właśnie oni mieli uroczyście  ślubować. Ale zanim 
dyrektor p. Halina Kot pasowała pierwszaków na 
uczniów naszej szkoły musieli oni zaprezentować się i 
wykazać wiedzą i  umiejętnościami. Pierwszaki na 
wszystkie pytania odpowiadały śpiewająco, a pytania 
nie były wcale łatwe…. 

Próba z piłk ą 

 
Próba z balonami nie była łatwa 

Uroczyste Ślubowanie
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Pasowanie na ucznia  

 GRATULUJEMY PIERWSZAKOM I 

WITAMY W NASZYM GRONIE  ☺☺☺☺ 

Po pasowaniu odbyła si ę dyskoteka  

 Wszystkim nauczycielom, którzy zajęli się 

przygotowaniem uroczystości- Dziękujemy! 

Będzie to miało 
miejsce nie tylko w 
Polsce, również w 
siedemdziesięciu 
innych krajach świata. Zegary zostaną przesunięte z 
godziny 3 na 2, a więc  o godzin ę do tyłu . W praktyce 
oznacza to, że będziemy spali godzinę dłużej. Czas 
zimowy będzie obowiązywał do ostatniej niedzieli 
marca 2014 roku, czyli dokładnie do 30 marca. 
Obejmie on zatem miesiące jesienno-zimowe: listopad, 
grudzień, styczeń, luty i marzec. 

Na lekcji rysunku pani pyta ucznia:  
- Co rysujesz?  
- Kozę na trawie.  
- A gdzie ta trawa?  
- Koza ją zjadła.  
- Ale kozy też tu nie ma!  

      - A co miała tu robić, kiedy już nie ma trawy? 

 

 

Tato mówi do Jasia:  
 - Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się z Wojtkiem. 
Przecież to niegrzeczny chłopiec, najgorszy uczeń w klasie!  
 - Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on, ja byłbym 
najgorszym uczniem! 
 

 

 

KONKURS Z NAGRODAMI  

 
 

I. Zawodnicy na głowy, 
czepki zakładają. 
Rękami i nogami 
w wodzie poruszają. 
 

II. Czarne usta, czarne brody, 
gdy w dzbanuszku są … . 
 
III. Na jakim drzewie jesienią, 
koraliki się czerwienią? 
 
IV.  Gdzie czwartek wypada przed środą? 

 
Na rozwiązania zagadek czekamy do końca miesiąca 
października. Odpowiedzi należy składać do p. Ewy 
Radomskiej lub p. Grzegorza Cywki. Za prawidłowe 
odpowiedzi czeka słodka nagroda. 
 
NA PARAPECIE NASZA WSPÓLNA GAZETKA 
 
REDAKCJA ZWRACA SI Ę DO WSZYSTKICH 
UCZNIÓW I NAUCZYCIELI O WSPÓLNE 
REDAGOWANIE NASZEJ GAZETKI.  JE ŚLI 
ORGANIZOWAŁ LUB UCZESTNICZYŁE Ś W 
JAKIMŚ WAŻNYM WYDARZENIU NAPISZ DO NAS, 
PRZYNIEŚ ZDJĘCIA, PODZIEL SIĘ Z INNYMI 
SWOIMI WIADOMOŚCIAMI. 
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