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Tyle spokoju ile tylko potrzebujesz, 
tyle szaleństwa, aby życie nie 

wydawało się nudne, tyle szczęścia, 
abyś nie oszalał z nadmiaru i tyle smutku, 

aby równowaga zachowała 
się po wsze czasy, zaś miłości ponad wszystko.                                                                                  

Życzy Samorząd 

 

 Z ŻYCIA SZKOŁY :KWIECIEŃ 
WYCIECZKA DO AUGUSTOWA 

 
Zdj. 1Uczniowie klas PP  zwiedzający Puszczę Kozienicka 

 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 23 04 2013 (wtorek ) odbyła się wycieczka 
do Kozienickiego Parku Narodowego  na trasie   
Radom- Augustów- Rezerwat przyrody Krępiec- 
Garbatka Letnisko- Radom , w której wzięły udział  
 

 
Zdj. 2 po długim marszu kiełbasa z ogniska bardzo 
smakowała  
 

kl. II b, IIc, IId  pod opieką Pań I. Nawrot,  B 
Wolnowskiej, B. Grabowskiej. Naszym celem  
było  poznanie piękna własnego regionu i jego 
środowiska przyrodniczego . 
Upowszechnianie wśród 
młodzieży zasad ochrony  i 
umiejętności korzystania z  
zasobów przyrody.   
Trasa wycieczki była bardzo 
atrakcyjna chociaż wymagała 
dobrej kondycji fizycznej , ale 
z wiosną postanowiliśmy 
wspólnie rozwijać formę 
aktywnego wypoczynku. 
Opiekę medyczną  nad uczestnikami sprawowała 
pielęgniarka Paulinka.   
 

                                                    
 

DZIEŃ ZIEMI DZIEŃ ZIEMI DZIEŃ ZIEMI DZIEŃ ZIEMI 2013201320132013    
Z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, Szkolne 
Koło Ligi Ochrony Przyrody przygotowało trzy 
imprezy:  
I.  konkurs z nagrodami   pt. „Ziemia twój dom, 
więc szanuj ją”,  
II.  uroczysty apel , 
III. wycieczka do Warszawy  na Obchody  Dnia 
Ziemi.   
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Obchody Dnia Ziemi rozpoczęliśmy od ogłoszenia 
konkursu plastycznego pod hasłem„ Ziemia twój 
dom, więc szanuj ją”. Na konkurs napłynęło wiele 
pięknych prac, o tematyce ekologicznej. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali nagrody ufundowane przez 
Dyrekcję Ośrodka oraz Nadleśnictwo Radom. 

 

Zdj. 3. wystawa prac plastycznych o ziemi 
Drugim etapem obchodów Świeta Ziemi był apel 
ekologiczny w dniu 24 kwietnia . Uczniowie klas III 
ZSZ i II ULO przedstawili montaż-słowno 
muzyczny i multimedialny o naszej Ziemi. 

 
Zdj. 4 Uczniowie kl III ZSZ na apelu 
Usłyszeliśmy o potrzebie dbałości o środowisko 
naturalne,  nasz dom, dla siebie samych i 
przyszłych pokoleń. Przyroda sama sobie nie 
poradzi. „Jeśli nie zmieni się ludzkie myślenie 
wkrótce już nie będzie ziemi” A więc nie będzie i 
nas. Więc pomyśl człowieku czy będziesz istniał w 
następnym wieku?!  
      Apel oraz konkurs plastyczny zorganizowali: p. 
K. Żurowska, G. Stankiewicz i G. Cywka. 
                                                   E. Gawor 

 
W dniu 25 kwietnia obchodziliśmy w naszym 
Ośrodku 222 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 –
go Maja. Konstytucja ta była drugą na świecie, a 
pierwszą w Europie  tak postępową ustawą, z 
której jesteśmy bardzo dumni. 

 

Zdj. 5 Święto Konstytucji 3-Go Maja 
Z tej okazji uczniowie klas II LO oraz III ZSZ 
przygotowali montaż słowno- muzyczny pod 
kierunkiem p. T. Stepień, E. Wrochny i A. Gondek. 
                                         E. Brusik 
 

DROGA, KTÓRĄ IDĘ…. 
W dniu 26 kwietnia pożegnaliśmy dwie klasy 
Liceum Ogólnokształcącego, które zakończyły 
naukę w naszej szkole.  

 
Zdj. 6 Pożegnalny Polonez Licealistów 
 

 
Zdj. 7 przekazanie Sztandaru klasom II ZSZ 
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Były słowa podziękowań, kwiaty i życzenia. 
Rozstania są ciężkie. Wszyscy bardzo się 
zżyliśmy. Nauczyciele i koledzy złożyli 
absolwentom życzenia wszystkiego najlepszego 
na nową drogę życia Apel pożegnalny 
przygotowali uczniowie Liceum pod opieką swoich 
wychowawczyń p. A. Sałacińskiej i E. Szałas. 
 

 
zdj 8Pożegnania czas nadszedł 
                                             
                                       Grzegorz Adamczyk 
 

WYCIECZKA DO WARSZAWY 
   

W dniu 28 IV odbył się trzeci i ostatni etap obchodów  
Dnia Ziemi w naszej szkole. Była nim wycieczka do 
Warszawy na Centralne Obchody Dnia Ziemi na 
Polach Mokotowskich. Pogoda nam nie dopisała więc  
zwiedziliśmy najpierw Zamek Królewski oraz Ogród 
Zoologiczny, a po południu udaliśmy się na Pola 
Mokotowskie. Tam zwiedzilismy ciekawe wystawy 
ekologiczne.

 
zdj. 9Wizyta w „Złotych tarasach" 

 
Zdj.10 Wycieczka po Starym Mieście 

W wycieczce wzieli udział uczniowie klas I,II  
i III ZSZ oraz II PP i absolwent H. Żak.Wycieczkę 
zorganizowali: E. Radomska i G. Cywka. 
 

 
Zdj. 11 Zwiedzanie ZOO 
 

Z ŻYCIA SZKOŁY :MAJ 
 

DZIEŃ OTWARTY OŚRODKA 
 

 
zdj 12 Pokaz sprawności uczniów kl III bs 

 
Zdj. 13Pokazy "do góry nogami" 

 
Zdj. 14”Latający Pan Krzysztof” 
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W dniu 14.05 2013 odbył się dzień Ośrodka. Na 
ten dzień uczniowie i nauczyciele przygotowali 
pokazy sportowo – artystyczne prezentujące 
umiejętności naszych uczniów.  Przybyłym 
gościom i naszym uczniom pokaz bardzo się 
podobał. 

X JUBILEUSZOWE DNI GODNOŚCI 

zdj. 15 Prezydent Radomia A Kosztowniak 

W dniach 16-18 maja 2013 odbyły się Radomskie 
Dni Godności w których aktywnie uczestniczyli 
uczniowie i nauczyciele naszego Ośrodka. 
Najpierw odbyła się msza św.  w kościele pw. św. 
Jana, pod przewodnictwem biskupa H. Tomasika. 
Następnie uczestnicy przemaszerowali  na  Plac 
Corazziego gdzie na czas Dni Godności 
prezydent Radomia A. Kosztowniak przekazał 
miasto we władanie osób niepełnosprawnych.  W 
ciągu tych dwu dni odbyły się różne  imprezy i 
koncerty integracyjne. 

 

Zdj. 16 Wspólnie z uczniami szła Dyrekcja i nauczyciele 

 
Zdj.17Nasi koledzy w czasie przemarszu ul Żeromskiego 
 

  
Zdj.18 Nasze koleżanki przebrany za clowna były atrakcją 
 

 

 ŚWIĘTO 
 NIEZAPOMINAJKI 
 
 
 
W dniu 19 maja  odbyła się wycieczka ekologiczna 
zorganizowana przez LOP do Jedlni Letnisko na 
obchody Święta Polskiej Niezapominajki. To 
coroczne święto organizowane przez leśników 
przyciąga milosników przyrody z całej Polski. 
Uczniowie nasi obejrzeli wystawy oraz wzięli 
udział w Konkursach poszerzających wiedzę o 
przyrodzie Puszczy kozienickiej.  
 

 
Zdj. 19 Uczestnicy przed „Niezapominajkowym” autobusem 
 

 
Zdj. 20  Zdjęcia w czapkach leśników 
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„ Śladami Jana Kochanowskiego”  
W dniu 21 maja 2013 r.  odbyła się wycieczka 
integracyjna do Zwolenia i Czarnolasu, w której 
wzięły udział klasy: PP, ZSZ, ULO pod opieką 
Pań: I. Nawrot, B. Wolnowskiej, B. Grabowskiej, 
E. Szałas, H. Pękackiej. Pogoda nam sprzyjała 
więc zwiedzanie zaczęliśmy od spaceru i 
opowieści pani przewodnik o Zwoleniu, miejscu 
urodzenia oraz pochówku poety.  Odwiedziliśmy 
również Muzeum Regionalne, w którym 
zobaczyliśmy  wystawy poświęcone regionowi i 
Janowi Kochanowskiemu. Następnie 
wyruszyliśmy śladami pisarza do Czarnolasu.  

 
Zdj. 21 przed muzeum poety w Czarnolesie 

Choć nie ma już lipy,  pod którą pisywał 
poeta, w muzeum mogliśmy zaobserwować jak 
żył i tworzył. Zwiedzanie nie byłoby kompletne bez 
spaceru po okalającym rezydencję parku. 
Siedlisko wielkiego polskiego poety tonie 
w gęstwinie przepięknych drzew, stawu, 
wodotrysku, amfiteatru. W tak przepięknym 
krajobrazie odbyło się integracyjne ognisko 
połączone z pieczeniem kiełbasek i słodkim 
poczęstunkiem.  

 
Zdj.22  wspólne ognisko "Pod Lipą" 
 
 

 

 
Wspólne zwiedzanie okazało się bardzo 
interesujące i wzbogaciło naszą wiedzę o ojcu 
polskiej poezji. Czarnolas pozostawił w naszej 
pamięci niezapomniane wrażenia. 
 

STAŁA   RUBRYKA  ROZRYWKOWA 

 

Rozwiązanie zadania z nr 69 

 
Zagadka nr1 Po usunięciu cyfry 3 w Bolonii 
numerem odpowiadającym 33 jest numer  47 
 

Zagadka Nr 2                              2 
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Prawidłową odpowiedź na zagadkę Nr 2 udzieliła 
Ewelina Gawor z kl, III h/i Gratulujemy!  

 
KRZYŻÓWKA NA DZIŚ. 

 
Na odpowiedzi i hasło czekamy do  15 czerwca 

 

 

 

HUMOR NUMERU  

 Grupa turystów błądzi w górach. 
 Wieczór zapada, a tu ani śladu 
 człowieka i nadziei na nocleg. 
 - Mówił pan, że jest najlepszym 
 przewodnikiem po Tatrach! - wścieka się 
 jeden z uczestników wycieczki. 
 - Zgadza się! Ale to mi już 
 wygląda na Bieszczady... 
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