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W dniu 20 marca odbyło się spotkanie z prezesem 
polskiego Związku Łowieckiego panem 
Wojciechem Szymańskim. Hasłem spotkania 
zorganizowanego przez Szkolne Koło Ligi Ochrony 
Przyrody „ Zielony Liść” było zapoznanie uczniów 
z życiem i zwyczajami zwierząt zamieszkujących 
polskie lasy.  Podczas spotkania, które 
wzbogacone było licznymi eksponatami, 
plakatami, zdjęciami i pokazami,  dowiedzieliśmy 
się wiele interesujących faktów z życia takich 
zwierząt jak niedźwiedź, wilk, jeleń, sarna, dzik czy 
zając. Dowiedzieliśmy się także jak wiele robią 
koła łowieckie dla ochrony zwierząt w Polsce.  
Koła te prowadzą wiele akcji związanych z 
ochroną przyrody jak: dokarmianie zwierząt zimą,  
 

 
 Nasi goście prezentują poroże daniela oraz jego skórę 

 
 Prezes Szymański w skórze wilka. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pan prezes Szymański i pan myśliwy Mucha prezentują 

eksponaty. 

 

TO JUŻ WIOSNA 
W pierwszym dniu wiosny 21 marca wszyscy mieliśmy 

wspaniały nastrój. Wszędzie dookoła natura kipiała 

energią. Tego dnia zaprosiliśmy  p. Aleksandrę Kołacz - 

pracownika Kozienickiego Parku Krajobrazowego. 

Podczas spotkania p. Ola przybliżyła  nam świat 

zwierząt i roślinności naszego regionu. Prezentacja 

uświadomiła nam jakie zmiany nastąpią lada dzień w 

przyrodzie. Oczy nasze nie mogły się nacieszyć 

pięknymi zdjęciami i eksponatami. Nie zabrakło 

również konkursów z nagrodami oraz słodkiego 

poczęstunku. Dzień był pełen wrażeń i 

niezapomnianych chwil. Organizatorzy imprezy: B. 

Grabowska, B. Wolnowska, I. Nawrot 

Nasz gość pani leśnik z Izby Dydaktycznej w Augustowie. 
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 Uczniowie w czasie spotkania z panią leśnik 

SEZON ROWEROWY ROZPOCZĘTY 

W  niedzielę 23 marca 2014r rozpoczęliśmy 
oficjalnie sezon rowerowy i odbyliśmy pierwszy 
wspólny trening przed majowym wyjazdem w 
ramach projektu „Rowerem do Unii Europejskiej - 
Bis”. Wraz z Klubem Turystyki Rowerowej PTTK 
Orkan pokonaliśmy 60 km na trasie Radom – 
Trablice – Sołtyków – Makowiec – Jedlnia Letnisko 
–Dąbrowa Kozłowska – Radom.. W Rezerwacie 
Jedlnia odbyło się spotkanie przy ognisku z 
pieczeniem kiełbasek i konkursami.  Milena Jarosz 
z kl III c zdobyła II miejsce w konkursie historyczno 
-krajoznawczym.  Gratulujemy!  

 
Rozpoczęcie sezonu rowerowego w Jedlni 

 

 Martyna, Milena, Damian i Benjamin na swych stalowych 

rumakach 

 

 w lesie było miło i ognisko się paliło... 

 Pielgrzymka rekolekcyjna do 
Kazimierza Dolnego 26 III 2014 
Pielgrzymka rekolekcyjna do Kazimierza Dolnego 
odbyła się 26 marca 2014r. Opiekę duchową nad 
uczestnikami sprawował ks. S. Goliszek, który 
także odprawił mszę świętą, w Kościele 
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. 
Zwiedziliśmy zabytkowy rynek, ruiny zamku, 
basztę.

Wycieczka na Górze Trzech Krzyży

 Ksiądz Goliszek prowadzi wycieczkę 
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Weszliśmy także na Górę Trzech Krzyży. 
Spacerowaliśmy nabrzeżem Wisły i nawet chłodne 
powietrze nie popsuło nam świetnych humorów.                
Tą wspaniałą wycieczkę zorganizowały p. B. 
Nowak i p. A Pisarska. 

W dniu 7 kwietnia 2014r. w hali MOSiR odbył się V 
Ogólnopolski Turniej Boccia o Puchar prezydenta 
Miasta Radomia. Tegoroczne zawody zgromadziły 
89 zawodników z 14 klubów, stowarzyszeń, 
fundacji i szkół. Byli wśród nich reprezentanci 
Polski, uczestnicy zawodów międzynarodowych w 
Czechach, Austrii czy Portugalii. Swoją 
obecnością  zaszczycili nas sportowcy z 
Zamościa, Poznania, Lublina, Warszawy, Łodzi, 
Wołomina i Radomia. Turniej Radomski był 
sprawdzianem dla reprezentantów Polski przed 
turniejem w Anglii. Dwóch uczestników naszych 
zawodów weźmie udział w mistrzostwach świata w 
Pekinie w Chinach. 
Nasi reprezentanci: Michał Pyszczek, Tomasz 
Wlazło i Karol Zakrzewski zajęli II miejsce wśród 
ekip stojących. Gratulujemy! 
 

 
Nasza ekipa na wózkach

 
Nasi koledzy stojący zajęli II miejsce wyprzedzili ich tylko widoczni 

na zdjęciu goście z Wołomina.

 
 Pani Dyrektor Halina Kot wraz z uczniami i nauczyciela na 

straganie  świątecznym.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zakupili 
nasze   prace i zapraszamy do dalszych zakupu w 
kolejnych kiermaszach. Galerię naszych prac 
można obejrzeć w albumie fotograficznym na 
stronie ośrodka. W dniach 10-11.04. 2014r.  w 
markecie Stokrotka  odbył się pierwszy  ,,Kiermasz 
Wielkanocny” Szkoły Przysposabiającej do Pracy. 
Na kiermaszu można było obejrzeć                                      
i zakupić  prace wykonane przez uczniów , 
które  wymagały dużo pracy, zaangażowania                       
i pomysłowości. Bardzo atrakcyjnie i zielono 
prezentował się owies  w koszyczkach                                
i doniczkach z akcentami świątecznymi  z masy 
solnej takimi jak kurczaki, zajączki ,barany . Wzrok 
przyciągały  pisanki wykonane z różnych 
kolorowych  materiałów, wstążki i cekinów.  Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się  stroiki  z akcentem 
wiosny i świąt  wielkanocnych, kolorowe  zawieszki 
i barany z masy solnej. 
 

 
Uczniowie z p. Iwoną Nawrot przy straganie świątecznym. 

 W kiermaszu udział wzięły klasy III b, III c, III d, 
pod opieką pań:  Beaty Wolnowskiej, Iwony 
Nawrot, Beaty Grabowskiej. 
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10 kwietnia 2014 roku 
spotkaliśmy się w świetlicy 
multimedialnej na przedstawie- 
-niu pt:” Dziedzictwo kulturowe- 
Oskar Kolberg”. Nasze 
koleżanki przybliżyły nam 

życiorys etnografa, wspólnie śpiewaliśmy piosenki 
ludowe, a potem obejrzeliśmy baśń „O kogutku, co 
działał do skutku”. Na zakończenie mogliśmy 
dotknąć różnych zabytkowych przedmiotów 
zgromadzonych na wystawie szkolnej. Nad 
przebiegiem uroczystości czuwali: p. I. Solecka-
Siara, p. E. Radomska, p. A. Mazurkiewicz i p. R. 
Zelga. 

                  Mateusz Rolski 

DROGA KRZYŻOWA Z BŁ. JANEM PAWŁEM II 

 Uczestnictwo w drodze krzyżowej zbliżyło nas do misterium męki 

Pańskiej 

16 kwietnia w środę odbył się uroczysty apel 
poświęcony rozważaniom drogi krzyżowej pt. „Via 
Crucis”. Apel przygotowany przez uczniów pod 
kierunkiem p. Barbary Nowak wprowadził nas w 
podniosły nastrój rozważań nad męką Pańską w 
oparciu o rozważania bł. Jana Pawła II naszego 
Wielkiego Rodaka. Spotkanie było etapem  
wprowadzającym nas w obchody Wielkiego 
Tygodnia poprzedzające Triduum Paschalne. 
Bezpośrednio po apelu odbyło się spotkanie na 
głównym hallu gdzie p. Dyrektor Halina Kot złożyła 
wszystkim świąteczne życzenia i mogliśmy 
skosztować świątecznych potraw przygotowanych 
przez naszych uczniów i nauczycieli. 

 
 
 

HUMOR SZKOLNY   

 
Po roku studiów przyjeżdża  do domu studentka i od progu woła: 
- Mamo, mam chłopaka! 
- Świetnie córeczko, a gdzie studiuje? 
- Ależ mamo, on ma dopiero dwa miesiące! 

 

Emerytowana nauczycielka obładowana zakupami idzie ulicą. Nagle z 
piskiem opon podjeżdża nowiutki mercedes: 
- Proszę pani! Pamięta mnie pani?! To ja, pani uczeń! Podwiozę panią! 
- Och Adasiu, poznałeś mnie po tylu latach? 
- Nie, panią nie, ale pani płaszczyk tak ! 
 

Quiz ekologiczny prawidłowo rozwiązała : Martyna 

Szlezyngier z kl. IIIc  . Gratulujemy i zapraszamy po 

odbiór nagrody do p. G. Cywki 

Rozwiązania krzyżówki prosimy składać do redakcji w 

terminie do końca maja. 
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