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WITAMY!!! 

Rozpoczynamy naszą działalność!!! Mamy nadzieję, że się cieszycie. W każdym 

miesiącu w naszej gazetce znajdziecie wiele ciekawych artykułów, dzięki którym 

lepiej poznasz naszą kochaną szkołę, jej uczniów, nauczycieli, ale również 

otaczający nas świat. Będziemy organizować także wiele konkursów z ciekawymi 

nagrodami. Zachęcamy do lektury naszej gazetki!!! 

Redakcja 
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PARĘ SŁÓW O NASZEJ REDAKCJI 

mgr Paweł Borowiecki – pedagog opiekuńczy  

i specjalny w X LO im. S. Konarskiego, koordynator gazetki 

szkolnej. 

Zainteresowania: psychologia, język angielski, muzyka, 

Internet. 
 

 

 

 

 

Dawid Owczarek (klasa 2B) – wiceprzewodniczący szkoły, 

redaktor naczelny gazetki szkolnej, w wolnym czasie 

zajmuje się radiowęzłem szkolnym. 

Zainteresowania: lotnictwo wojskowe, modelarstwo, 

muzyka, sport. 
 

 

 

 

Magda Bielecka (klasa 3A) – redaktorka oraz reporterka 

gazetki szkolnej. Zainteresowania: muzyka rockowa, 

koncerty, kino. 
 

 

 

 

 

 

 

Maciej Małecki (klasa 2B) – wolontariusz, recytator  

w przedstawieniach szkolnych, redaktor oraz reporter  

gazetki szkolnej. 

Zainteresowania: taniec, muzyka, aktorstwo. 
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Patrycja Baran (klasa 3A) – redaktorka oraz reporterka 

gazetki szkolnej. 

Zainteresowania: fotografia, turystyka, muzyka. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaudia Lożyńska (klasa 3A) – aktywna  

w przedstawieniach szkolnych, redaktorka oraz 

reporterka gazetki szkolnej. 

Zainteresowania: muzyka, śpiew, fotografia. 

 

 

 

 
Krzysztof Kośla (klasa 3A) – redaktor gazetki 

szkolnej, aktywny w przedstawieniach szkolnych. 

Zainteresowania: rysunek, muzyka, książki, zdobnictwo. 
 

 

 

 

 

 

 
Gabriel Głuch (klasa 3A) – redaktor gazetki szkolnej. 

Zainteresowania: historia, muzyka, książki. 
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Emilia Cieciora (klasa 2B) – redaktorka gazetki szkolnej, 

aktywnie udziela się w szkolnej bibliotece. 

Zainteresowania: ciekawe książki fantasy, manga, anime, 

dobre jedzenie, spotkania ze znajomymi. 
 

 

Dawid Kacperczyk (klasa 3B) – nasz szkolny 

sportowiec, wielokrotny zwycięzca ogólnopolskich 

zawodów lekkoatletycznych dla osób z 

niepełnosprawnością, redaktor sportowy gazetki 

szkolnej. 

Zainteresowania: sport (piłka nożna, lekkoatletyka),        

muzyka. 
 

 

 

 

WRZEŚNIOWE WIADOMOŚCI Z X LO       

I NIE TYLKO 
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 

3 września rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. 

Pan Dyrektor wraz całą społecznością szkolną powitał      

w naszym liceum cztery nowe klasy pierwsze. 

Wychowawczynią klasy 1A została pani Małgorzata 

Brodnicka, klasy 1B pani Aneta Cieślak, klasy 1C pani Ewa 

Sobkowiak, a klasy 1D pani Katarzyna Sołśnia. Nową wychowawczynią klasy 2B 

została pani Edyta Stępniewicz, gdyż pani Maria Owczarek odeszła na zasłużoną 

emeryturę. Powitaliśmy także dwoje nowych nauczycieli: panią Liliannę 

Wachowicz, która będzie uczyć matematyki oraz pana Andrzeja Nowaka, 

uczącego podstaw przedsiębiorczości i wiedzy o społeczeństwie. 
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Budowa trasy N-S 

Od czerwca trwa 

budowa nowej obwodnicy 

w Radomiu zwanej trasą 

N-S. Będzie ona 

przebiegać obok naszej 

szkoły przez ul. Beliny 

Prażmowskiego.     

W związku z pracami 

drogowymi dojazd do 

szkoły jest niestety 

dość utrudniony. 

Budowniczy zapewnili jednak, iż postarają się aby droga do naszego liceum była 

bezpieczna i nie stanowiła dla nikogo większych problemów. Trzymamy kciuki za 

jak najszybsze ukończenie budowy. 

 

Kanapy 

W nowym roku szkolnym na 

korytarzach naszego liceum 

pojawiły się nowe, wygodne 

kanapy, na których uczniowie 

będą mogli swobodnie usiąść, 

odpocząć i porozmawiać w 

trakcie przerw 

międzylekcyjnych. Jesteśmy 

bardzo zadowoleni z nowych 

zakupów. 

 

 
Zajęcia integracyjne dla klas 

pierwszych 

Wrzesień to czas, w którym witamy  

w naszym liceum nowych uczniów klas 

pierwszych. Aby łatwiej im było się 

zaaklimatyzować, pan psycholog 

Jacek Mularski wraz z panem 

pedagogiem Pawłem Borowieckim 

poprowadzili w każdej z klas 

warsztaty integrujące. Jak co roku, 

uczniowie klas drugich zorganizowali 

również gry i zabawy integrujące grupę rówieśniczą, pozwalające lepiej się ze 
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sobą zapoznać. Imprezę rozpoczął pan Dyrektor Wiktor Karoń. Pierwszoklasiści 

brali udział w różnych konkurencjach. Były to m.in.: odgadywanie tytułów               

i wykonawców piosenek, kalambury, taniec na gazecie. W zabawie uczestniczyli 

nie tylko uczniowie ale  również ich wychowawcy. Pierwsze miejsce zajęła klasa 1C,  

drugie klasa 1D, a trzecie klasa 1B i 1A.Na koniec imprezy uczniowie mogli 

skosztować smacznej pizzy oraz radośnie porozmawiać ze sobą i z nauczycielami. 

Z przeprowadzonych przez nas wywiadów z uczniami klas pierwszych 

jednoznacznie wynika, że byli bardzo zadowoleni i świetnie się bawili. 
 

Nasz pedagog laureatem konkursu fotograficznego 

Nasz pedagog pan Paweł Borowiecki otrzymał wyróżnienie w ogólnopolskim 

konkursie fotograficznym pt. „Widzialni Pełnosprawni w Pracy” organizowanym 

przez Fundację Grupy PKP. Konkurs miał na celu ukazanie osób                             

z niepełnosprawnością w miejscach ich pracy. Zdjęcie przedstawiające pana Pawła 

w naszym X LO znalazło się wśród najlepszych 20. W okresie od 2 lipca do 24 

września wystawę 20 wyróżnionych zdjęć można było oglądać na dworcach PKP              

w największych miastach Polski, min.: w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu. 

Gratulujemy serdecznie i życzymy kolejnych sukcesów! Nagrodzone zdjęcie 

prezentujemy poniżej. 

 
 
Kartka z kalendarza świąt nietypowych 

Wrzesień 

8 – Dzień Marzyciela, Dzień Dobrych Wiadomości 

9 – Światowy Dzień Pierwszej Pomocy 

10 – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom, 

Dzień Osób Chorujących na Schizofrenię  

24 – Międzynarodowy Dzień Osób Głuchych              

i Języka Migowego 

26 – Międzynarodowy Dzień Języków Obcych 
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Październik 

1 – Międzynarodowy Dzień Osób Starszych 

4 – Światowy Dzień Zwierząt 

5 – Światowy Dzień Uśmiechu 

7 – Światowy Dzień Osób z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, Dzień Polskiej 

Harcerki 

9 – Międzynarodowy Dzień Pisania Listów 

10 – Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego 

12 – Dzień Bezpiecznego Komputera 

13 – Dzień Dawcy Szpiku 

15 – Światowy Dzień Osób Niewidomych i Niedowidzących 

16 – Dzień Papieża Jana Pawła II 

22 - Światowy Dzień Osób Jąkających się 

24 - Światowy Dzień Walki z Otyłością 

 

KALENDARIUM ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 
Nasze nowe koleżanki i kolegów z klas pierwszych 

zapraszamy do przeczytania najciekawszych wydarzeń 

z poprzedniego roku szkolnego w X LO im.                    

S. Konarskiego. Równie interesujące rzeczy czekają na 

Was i w tym roku szkolnym. 

Wrzesień 

 Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Przywitaliśmy dwie 

nowe klasy pierwsze oraz kilku nowych nauczycieli, w 

tym pana Pawła Borowieckiego – naszego nowego pedagoga i obecnego 

koordynatora szkolnej gazetki. 

 Kolejny raz uczniowie naszej szkoły udali się do Regionalnego Centrum 

Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu w celu honorowego oddania krwi. 

W akcji wzięli udział uczniowie klas trzecich pod opieką pań Marzeny Zykubek 

i Agnieszki Smirnow. 

 Dawid Kacperczyk z klasy 2B zajął I miejsce w III Ogólnopolskim Mitingu 

Lekkoatletycznym Osób Niepełnosprawnych w Kozienicach w konkurencji rzut 

kręglem. Jednocześnie pobił swój rekord życiowy rzucając na odległość 13,5 

metra!!! 

Październik 

 Odbył się tradycyjny coroczny Festyn Integracyjny, na którym mieliśmy 

okazję lepiej zapoznać się z nowymi uczniami klas pierwszych. 

 Nasi uczniowie przystąpili do ogólnopolskiego projektu „Wszyscy ludzie rodzą 

się wolni i równi” mającego na celu walkę z dyskryminacją, mową nienawiści      

i przemocą. Koordynatorami projektu byli nauczyciele: Ewa Wziątek, Maria 

Owczarek, Paweł Borowiecki, Danuta Karoń. 
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 Wzięliśmy również udział w akcji „BohaterON – włącz historię!”. Jest to 

ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie   

i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im 

bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. 

 W ramach Projektu "Krokus" uczniowie, nauczyciele i Dyrektor X LO posadzili 

w szkolnym ogródku cebulki krokusów. Żółte krokusy upamiętniają dzieci – 

ofiary Holokaustu. Sadzenie krokusów poprzedziły lekcje, zajęcia 

pozalekcyjne i rewalidacyjne podczas których młodzi ludzie dowiedzieli się     

o tragicznych wydarzeniach II wojny światowej i o Holokauście. 

Koordynatorami projektu były panie: Ewa Wziątek, Maria Owczarek i Danuta 

Karoń.   

 Rozpoczęliśmy kolejne spotkanie z cyklu „Włącz Integrację” w naszej szkole 

prowadzone przez pana pedagoga Pawła Borowieckiego. Tym razem naszą 

szkołę odwiedził zawodnik Reprezentacji Polski w rugby na wózkach – pan 

Dominik Rymer wraz z: Jarosławem Malcem – sędzią rugby i przedstawicielem 

Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Agnieszką Gierwatowską – nauczycielem      

V LO im. Romualda Traugutta, Rafałem Bojarskim i Mateuszem Wilkiem – 

wolontariuszami i sędziami punktowymi rugby. 

 Dnia 13.10.2017 odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych oraz 

akademia z okazji Dnia Nauczyciela.  

 Nasza szkoła nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem na Rzecz Wspierania 

Rodzin Nowe Perspektywy, które realizuje projekt pt. „Chcemy Pracować”. 

Jego głównym celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób z 

niepełnosprawnością oraz ułatwienie codziennego funkcjonowania tym osobom  

i ich najbliższemu otoczeniu. 

Listopad 

 Wzięliśmy udział w akcji Czytaj PL – jednej z największych na świecie akcji 

promujących czytelnictwo. 2 listopada wystartowała pierwsza edycja projektu 

„Upoluj swoją książkę”. Uczniowie i nauczyciele mogli zupełnie za darmo 

przeczytać 12 bestsellerowych e-booków i audiobooków. Do naszej szkoły 

plakaty z okładkami 12 książek i kodem QR. 

 W ramach kolejnego spotkania z cyklu „Włącz Integrację” X LO odwiedził 

nasz absolwent Arek Dolega, który opowiedział uczniom o sobie, swoim udziale 

w obozach Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, a także udziale w filmie pt. 

„Klecha”.  

 W dniu 10 listopada 2017 roku odbył się w  naszej szkole uroczysty apel 

z okazji 99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. 

 Dnia 28 listopada w Domu Kultury Idalin, odbyły się XIV Prezentacje 

Recytatorskie, poświęcone pamięci Edwarda Stachury. Naszą szkołę pod 

kierownictwem pani Agnieszki Smirnow reprezentowali : Maciej Małecki – 1B, 

Aleksandra Przybytniewska – 2B,  Kamil Kuliński – 2B, Aleksandra 
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Kołodziejczyk – 2C, Katarzyna Zarychta – 2C, Paweł Dzikowski – 2C. Paweł 

Dzikowski zajął 2, natomiast Kamil Kuliński 3 miejsce. 

Grudzień 

 W dniach od 1 do 9 grudnia w naszym liceum trwał Maraton Pisania Listów - 

akcja organizowana w grudniu każdego roku przez Amnesty International. 

Polega ona na pisaniu listów w obronie osób w różnych krajach świata, 

które walczyły o prawa innych ludzi i same zostały niesłusznie oskarżone. 

Koordynatorem akcji była pani Ewa Wziątek. Napisaliśmy 1070 listów!!! 

Pobiliśmy rekord wśród wszystkich szkół biorących udział w Maratonie      

w 2017 roku!!! 

 Nastąpiło podsumowanie projektu „Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi”. 

Każda klasa wspólnie wykonywała plakat dotyczący omawianych zagadnień. 

 Ostatnie w roku 2017 spotkanie z cyklu „Włącz Integrację” w X LO zbiegło 

się z Międzynarodowym Dniem Osób Niepełnosprawnych. Z tej okazji 

naszą szkołę odwiedziła pani Tatiana Kaplińska wraz ze swoimi 

podopiecznymi z WTZ „Do Celu” oraz młodzieżową grupą teatralną          

„A właśnie, że tak”. Wspólnie przedstawili spektakl oraz wystawę zdjęć pt. 

„Dostrzec Człowieka”. 

 Przed Świętami Bożego Narodzenia odbyły się w naszej szkole Jasełka. 

Styczeń 

 Uczniowie klas maturalnych bawili się na studniówce w Dworku Saskim. 

 W styczniu w ramach kolejnego spotkania z cyklu „Włącz Integrację” 

odwiedzili nas przedstawiciele Stowarzyszenia Budujemy Przystań w Radomiu: 

pani Paulina Narożnik i pan Wojciech Stanios. Opowiedzieli o funkcjonowaniu 

Stowarzyszenia, jego podopiecznych, metodach komunikacji alternatywnej               

i wspomagającej AAC. 

Luty 

 W X LO powstała nowoczesna pracownia chemiczna. Dzięki niej nasi uczniowie 

będą mogli przeprowadzać eksperymenty chemiczne i tym samym poprawią się 

warunki do nauki chemii. 

 Uczniowie klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach w laboratorium 

kryminalistyki WSH w Radomiu. Pierwszoklasiści odwiedzili też strzelnicę 

WSH w Radomiu. 

 Od II semestru w naszej szkole rozpoczęliśmy dodatkowe zajęcia z podstaw 

języka migowego prowadzone przez pana pedagoga Pawła Borowieckiego. 

Uczestniczą w nich uczniowie klas I i II. 

 W lutym nasza szkoła wzięła udział w obchodach Dni Bezpiecznego Internetu. 

W tym roku hasło przewodnie brzmiało: "Tworzymy kulturę szacunku w sieci”. 

Zajęcia na ten temat prowadził pan pedagog Paweł Borowiecki oraz 

funkcjonariusze Wydziału Prewencji KWP w Radomiu. 



11 

 

 Powstał filmik promujący naszą szkołę. Jego realizatorem był pan Jerzy 

Janiszewski – nauczyciel języka angielskiego. 

 W dniu 26 lutego w ramach Projektu „Przez kształcenie do sukcesu” Gmina 

Miasta Radomia zorganizowała dla uczniów naszej szkoły wyjazd edukacyjny 

do Warszawy. W wyjeździe uczestniczyło 15 uczniów klas drugich 

uczęszczających na zajęcia z fizyki prowadzone w oparciu o metodę 

eksperymentu oraz nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu:          

p. Marzena Jasińska i p. Katarzyna Sołśnia. 

 W dniu 27 lutego uczniowie z klas drugich i trzecich pod opieką                      

p. Krzysztofa Tomczyka i p. Ewy Wziątek uczestniczyli w wyjeździe 

edukacyjnym do Kielc w  ramach projektu „Przez kształcenie do 

Sukcesu”. Odwiedzili Rezerwat „Kadzielnia”, Kielecki Geo Park, a także wzięli 

udział w zajęciach teoretyczno – praktycznych w sali warsztatowej, podczas 

których nabyli umiejętności obróbki i polerowania skał wapiennych. 

Marzec 

 Od 1 marca do 30 kwietnia 2018 r. w filii nr 16 Miejskiej Biblioteki Publicznej 

przy ul. Baryckiej 2 zaprezentowane zostały prace plastyczne naszej 

uczennicy Doroty Kozłowskiej z klasy 3B. 

 6 marca odbyła się akademia z okazji Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. 

 W naszej szkole powstał Klub Czytelniczy, którego pracę koordynuje p. Ewa 

Wziątek. Uczniowie przystąpili do Ogólnopolskiego Programu „PoczytajMy”, 

którego ideą jest tworzenie klubów czytelniczych w szkołach oraz 

przygotowywanie regularnych spotkań czytelniczych dla dzieci z przedszkoli, 

szkół podstawowych, świetlic lub domów dziecka. 

 W dniu 19 marca w Zespole Szkół Samochodowych w Radomiu odbyła się 

Uroczysta Gala Laureatów III Regionalnego Konkursu Pięknego Czytania. 

Jedno z wyróżnień otrzymał uczeń reprezentujący X LO – Dawid Owczarek     

z klasy 1B. Opiekunem przygotowującym go do konkursu była p. Ewa Wziątek. 

 Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny odbył się w naszej szkole koncert Pawła 

Mosiołka oraz jego podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy, 

którzy przedstawili pantomimę zatytułowaną „Zakochani są wśród nas”. 

 Z okazji Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa odwiedziła naszą szkołę 

pani Tatiana Kaplińska z WTZ „Do Celu”. 

 21 marca po raz drugi uczniowie z X LO zaprezentowali swoim rówieśnikom     

z innych radomskich szkół sztukę Neila LaButa „Kształt rzeczy”. Wydarzenie 

miało miejsce na scenie Fraszka radomskiego Teatru Powszechnego i było 

częścią projektu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 3 „Szkoła, książka, 

teatr – droga humanisty w dorosłość”. 

 Z okazji Światowego Dnia Wody realizowaliśmy  we współpracy z PAH projekt 

pt. „Studnia dla Południa”. Przygotowaliśmy wystawę informacyjną                   

i rozpoczęliśmy zbiórkę pieniędzy na budowę studni w Sudanie Południowym.  
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 W dniach 23-24 marca odbyły się Dni Otwarte naszej szkoły. 

 28 marca odbyło się świąteczne Spotkanie Wielkanocne naszej społeczności 

szkolnej. 

Kwiecień 

 6 kwietnia odbyła się w naszej szkole coroczna impreza „Konarski na 

niebiesko” z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

 11 kwietnia uczniowie klas trzecich pojechali na diecezjalną pielgrzymkę 

maturzystów do Częstochowy  wraz z ks. Sławomirem Ziółkiem                        

i wychowawcami.  

 Wzięliśmy udział w projekcie pt. „Radom Leszka Kołakowskiego”. Poznawaliśmy 

życie i twórczość radomianina, jednego z najwybitniejszych współczesnych 

filozofów na świecie.  

 W dniu 21 kwietnia w ramach Projektu „Przez kształcenie do sukcesu” Gmina 

Miasta Radomia zorganizowała dla uczniów naszej szkoły wyjazd edukacyjny 

chemiczny do Lublina. W wyjeździe uczestniczyło 15 uczniów klas drugich       

i trzecich pod opieką p. Marzeny Jasińskiej i p. Katarzyny Sołśni. Uczestnicy 

wycieczki odwiedzili Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie           

i uczestniczyli w pokazach chemicznych na Wydziale Chemii. 

 27 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego klas trzecich. 

Maj 

 Emilia Majewska z klasy 2B została laureatką konkursu „8 Wspaniałych”, 

organizowanego od 19 lat przez Centrum Młodzieży „Arka”. Jest to 

wyróżnienie dla najlepszych wolontariuszy z Radomia. 

 W dniach 12-13.05.2018 w Kozienicach odbyły się Mistrzostwa Polski 

Juniorów  Osób Niepełnosprawnych w Lekkiej Atletyce. Dawid Kacperczyk      

z klasy 2B zdobył: I miejsce w biegu 100 m na wózkach, I miejsce w biegu 200 

m na wózkach oraz III miejsce w pchnięciu kulą. 

 W ramach Ogólnopolskiego Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej 

„PoczytajMy o pszczołach" tworzyliśmy miejsca przyjazne pszczołom             

w Radomiu. 

 30 maja w muszli koncertowej parku im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu odbył 

się Festyn charytatywny „Konarski dla Dawida” oraz Szkolny Festiwal Piosenki 

Obcojęzycznej.  

Czerwiec 

 Z okazji Światowego Dnia Afryki, nasze X LO odwiedziła pani Beata 

Borowiecka, która opowiedziała klasom 1A i 1B o swoich podróżach do Ugandy. 

 Odbyły się matury. 

 Utworzyliśmy redakcję naszej gazetki szkolnej. 

 Zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. 
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RADY DLA NASZYCH PIERWSZOKLASISTÓW 
Rozpoczęcie nauki w liceum to jeden kolejnych nowych etapów w naszym życiu. 

Nowi koledzy, nowi nauczyciele, więcej nauki niż w gimnazjum. Na początku 

trochę trudno odnaleźć się w nowym środowisku, ale z czasem jest już coraz 

lepiej. Przedstawiamy kilka wskazówek, które mogą Wam pomóc. 

 

 Naucz się uważnego słuchania i robienia notatek. Większość nauczycieli nie 

będzie już dyktowała. Sam powinieneś wyłapywać rzeczy najważniejsze      

i zapisywać je najlepiej czytelnie i w punktach. 

 Nauczyciele będą wymagać od Ciebie większej samodzielności i aktywności. 

Czeka Cię dużo więcej nauki niż w gimnazjum. 

 Nie bój się pytać, jeżeli czegoś nie wiesz. Pamiętaj, że nie ma głupich 

pytań.  

 Bądź aktywny w czasie lekcji. Nauczyciel z pewnością to zauważy i doceni. 

Pamiętaj, że aktywność na początku zapewni Ci spokój pod koniec roku. 

 Ucz się systematycznie, żeby nie narobić zaległości, szybko poprawiaj 

jedynki. 

 Tutaj nie zaniżają ocen. To w gimnazjum je zawyżali. Nie załamuj się 

niższymi ocenami. 

 Picie, palenie i inne używki nie przysporzą Ci dobrych przyjaźni. Nie jesteś 

osobą gorszą od innych, żebyś w ten sposób musiał zwracać na siebie 

uwagę. 

 Staraj się nie spóźniać na lekcje i bądź kulturalny. 

 Staraj się nadmiernie nie zwracać na siebie uwagi swoim wyglądem, noś 

strój czysty, nie wyzywający. 

 Szanuj siebie, nie daj się poniżać. O pomoc zwracaj się do wychowawcy, 

psychologa lub pedagoga szkolnego. 

 Zdarza się tak, że stare przyjaźnie kończą się w gimnazjum. Nie zrażaj się 

tym, szukaj nowych przyjaciół. 

 Dystans między Tobą, a nauczycielem nie jest taki duży, jak Ci się wydaje. 

Staraj się go zrozumieć tak, jak chciałbyś żeby on zrozumiał Ciebie. 
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Tych wymówek nie używaj!!! 

 „Pies zjadł moją pracę domową.” 

 „Miałam/em jednodniową 

chorobę.” 

 „Umiałam/em, ale 

zapomniałam/em.” 

 

Co złości nauczycieli??? 

 Częste spóźnianie się lub 

nieusprawiedliwione nieobecności 

na lekcjach. 

 Masowe zgłaszanie braku pracy 

domowej. 

 Ciągłe zapominanie zeszytu, 

podręcznika. 

 

 

KĄCIK SPORTOWY 

 

POLSKA MISTRZEM ŚWIATA!!! 

Polscy siatkarze zdobyli 

mistrzostwo świata                 

w siatkówce mężczyzn.           

W I rundzie Polacy mieli do 

pokonania takie zespoły jak 

Iran czy Kuba, musieli 

zmierzyć się również z drużyną 

gospodarzy Bułgarią. Polscy 

siatkarze świetnie poradzili 

sobie wygrywając wszystkie mecze. W II rundzie musieli się zmierzyć z trudnymi 

drużynami (Francja, Argentyna, Serbia).  W pierwszym spotkaniu Polacy 

podejmowali drużynę Argentyny. Nasi siatkarze gładko wygrali pierwszego seta 

(25:16), natomiast w następnych dwóch musieli uznać lepszą grę drużyny 

Argentyny (19:25, 23:25). Reprezentantom Polski na szczęście udało się 

doprowadzić do tie breaka (25:23) w którym po zaciekłej walce ulegli (14:16). 

Następnym pojedynkiem był mecz z reprezentacją Francji, w którym Polska 

reprezentacja uległa w setach 3:1 (15:25, 18:25, 25:23, 18:25). Ostatnim meczem 

w II rundzie był mecz z Serbią. Polacy po wspaniałej grze zwyciężyli 3:0 (25:17, 

25:16, 25:14). Po dosyć dyskusyjnym losowaniu Polska trafiła na drugich 

gospodarzy tego turnieju Włochów oraz kolejny raz na reprezentacje Serbii. 

Polacy niesieni przez doping swoich kibiców ponownie rozbiła zespół Serbski 3:0 

(28:26, 28:26, 25:22). W meczu z Włochami potrzebny nam był tylko jeden 

wygrany set. Polscy siatkarze po wspaniałej grze głatko wygrali 1 seta (25:14).    

W następnych setach na boisku pojawiła się drużyna rezerwowych która również 
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walczyła zaciekle o zwycięstwo. Niestety ulegliśmy z Włochami 3:2, to 

zwycięstwo jednak nic nie dało Włochom gdyż i tak nie mieli by szans na wyjście   

z grupy. W półfinale trafiliśmy na świetnie spisujących się na tym turnieju 

zawodników ze Stanów Zjednoczonych z którymi po przepięknej walce 

wygraliśmy w tie breku (15:11). Polscy siatkarze stanęli przed wspaniałą szansą 

obrony mistrzowskiego tytułu sprzed  4 lat. W finale Polacy spotkali się              

z zespołem Canarinhos z którym przed czterema laty wygraliśmy w finale           

w Polsce. 1 set był zaciekły obie drużyny walczyły do końca lecz to jednak Polska 

zwyciężyła (28:26). 2 set przebiegał 

bardzo dobrze dla Polaków którzy 

można powiedzieć gładko wygrali tego 

seta (25:20). W 3 secie Brazylia już nie 

była taka zaciekła jak w pierwszych 

dwóch, obudzili się dopiero w końcówce 

gdzie zdołali dogonić Polaków lecz ci 

walcząc do końca wygrali trzeciego seta 

broniąc przy tym tytuł mistrza świata. 

Do sukcesu Polską 

reprezentację  doprowadził doskonały 

trener Vital Heynen. 

 
POCZYNANIA RADOMIAKA W NOWYM SEZONIE 2018/2019 

 

Radomiak Radom kolejną przygodę z 2 ligą rozpoczął 

pozytywnie wygrywając ze Skrą Częstochowa 1:0. Zespół, 

a przede wszystkim kibice liczą w tym roku na awans na 

zaplecze Ekstraklasy, co w ostatnim czasie nie udawało się 

Radomiakowi. W 2.kolejce radomscy zawodnicy zmierzyli 

się z Ruchem Chorzów, który ciągle próbuje wrócić na 

właściwe tory. Zespół z Radomia wykorzystując słabą dyspozycje niedawnego 

ekstraklasowicza wygrał z nim 2:0. W 3.kolejce Radomiak zremisował z zespołem 

z Bełchatowa 1:1. W kolejnym meczu radomski zespół przespał mecz z Olimpią 

Grudziądz, która pokonała go 1:0. W następnym meczu z Olimpią Elbląg 

Radomianie chcieli odpokutować za swoją postawę w poprzedniej kolejce gromiąc 

ku uciesze kibiców aż 5:0 swoich rywali. Natomiast w kolejnej kolejce ponieśli 

swoją dugą porażkę w sezonie ulegając Rozwojowi Katowice nieszczęsne 1:0. 

Kolejny raz zawodnicy chcąc pocieszyć kibiców wygrali wysoko swój kolejny mecz. 

Wygrali aż 4:0 ze Zniczem Pruszków.  

W 8. kolejce znowu doszło do rozluźnienia w drużynie z Radomia która 

bezbramkowo zremisowała z drużyną ze Stalowej Woli. 9.Kolejka to kolejny 

dobry mecz w wykonaniu Radomiaka, który wygrywa z Gryfem aż 3:0. 10. kolejka 
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przyniosła zacięty mecz z dobrze radzącym sobie w tym sezonie ROW-em 1964 

Rybnik. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2. W 11.kolejce Radomiak Radom 

kolejny raz pokazał charakter wygrywając aż 5:0 z Resovią, która w tym meczu 

nie miała nic ciekawego do pokazania. Radomiak Radom na ten moment (27.09)      

w lidze zajmuje 4 miejsce tracąc 3 pkt. do pierwszej lokaty. 

(dane z dnia 27.09.2018)  

 

 

 

 

 

 

 

 
KILKA KADRÓW Z AIR SHOW RADOM 2018 

 
Tegoroczne pokazy miały charakter niezwykle uroczysty, a to za sprawą 

przypadającej w tym roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości 

oraz również 100 rocznicy Lotnictwa Wojskowego w Polsce. Nie możemy także 

pominąć 20-lecia utworzenia Zespołu Akrobacyjnego „Orlik” z 42. Bazy lotnictwa 

szkoleniowego w Radomiu. 

Choć pogoda nie rozpieszczała miłośników lotnictwa i tak przybyli oni bardzo 

licznie na pokazy. W pierwszy dzień pokazów na lotnisko przybyło aż 80 tys. 

widzów, natomiast w drugi ponad 22 tys. Jak na warunki pogodowe panujące na 

lotnisku był to bardzo dobry wynik. 

W deszczową pogodę, która zamieszała organizatorom w planach, udało się 

jednak zrealizować cały program pokazów.  

- „To, że zespoły i soliści latali mimo takiej pogody świadczy o tym, że są to 

naprawdę najlepsi piloci na świecie” - podkreślał pułkownik Kazimierz Dyński, szef 

biura organizacyjnego Air Show 2018.  
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W sobotę mogliśmy oglądać pokaz grup akrobacyjnych takich jak: Frecce 

Tricolori - Włochy (tak bardzo ukochanych przez radomską publiczność), 

Patrouille Suisse – Szwajcaria czy Midnight Hawks – Finlandia. Nie mogło również 

zabraknąć Biało Czerwonych Iskier na samolotach TS-11 Iskra wraz z Orlikami 

latającymi na samolotach PZL – 130 TC – 2 Orlik. Organizatorzy aby podkreślić 

ważność tych pokazów zorganizowali na otwarcie pokazów w sobotę i niedzielę 

przelot Boeinga 737 MAX w malowaniu uświetniającym odzyskanie niepodległości 

wraz z zespołem Biało Czerwone Iskry. Niespodziankę przygotowała również 

grupa akrobacyjna Orlik tworząc pokaz z dwoma historycznymi samolotami 

Harvard. 
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KĄCIK CIEKAWOSTEK 

 
Warto przeczytać 

Książka Ronalda Renga pt: „Bundesliga” opowiada     

o historii najwyższej w hierarchii męskich ligowych 

rozgrywek piłkarskich  w Niemczech. Przedstawiona 

jest z perspektywy niemieckiego piłkarza Heinza 

Höhera. Opowieść ta jest nie tylko całkowicie inna 

od oficjalnej wersji, ale i  znaczniej bardziej 

zajmująca. Książka na pewno spodoba się nie tylko 

fanom niemieckiej piłki, ale również i wszystkim 

interesującym się piłką nożną. 

 

A może film? 

Film „Chata” opowiada o Bogu, pokazując że 

nigdy nie opuszcza człowieka oraz o tym, że 

zawsze jest czas aby się nawrócić. Mack 

Phillips (Sam Worthington) to szczęśliwy mąż 

i ojciec trójki dzieci. Jego życie toczy się 

normalnym trybem, a jest ono wyjątkowo 

udane – pomijając dzieciństwo naznaczone 

głównie przemocą ze strony ojca alkoholika. 

Pewnego dnia Mack wraz z dziećmi, synem 

Joshem (Gage Munroe) oraz córkami Kate 

(Megan Charpentier) i najmłodszą Missy 

(Amélie Eve), jadą na kemping w góry nad 

urocze jezioro. Wszystko wygląda wspaniale, 

jednak chwila nieuwagi Macka skutkuje 

ogromną tragedią. Missy znika... Co się z nią 

stało? Czy ją odnaleziono? Co spotkało 

Macka? Odpowiedzi poszukajcie w filmie. 

 
Posłuchajmy muzyki 

Coldplay to brytyjski zespół popowo – rockowy, założony 

przez Christa Martina i Jonny'ego Bucklanda w 1996r. Na 

początku grupa nazywała się Pectoralz, po dołączeniu Guya 

Berrymana zmieniła nazwę na Starfish. Dopiero w 1998 r. 

zespół zmienił ostatecznie nazwę na Coldplay. Na jego 

koncie są takie hity jak: „Paradise”, „Hymn for the 

weekend”, „Something just like this”, „Scientist”. 
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DO ZOBACZENIA!!! 

Dzieci miały przynieść do szkoły różne przedmioty związane                                 

z medycyną. Małgosia przyniosła strzykawkę, Tomek stetoskop, a Jaś aparat 

tlenowy:  

- Jasiu, skąd ty wziąłeś aparat tlenowy? - pyta zdziwiona Pani.  

- Od dziadka  

- A co na to dziadek?  

- khyyyyy... 

 
– Jak pan może puszczać psa bez kagańca?! 

– Ale wie pan, mnie go żal. Chory jest biedaczek, niedługo umrze, niech się 

chociaż nacieszy. 

– A na co choruje? 

– Na wściekliznę. 

 
Pani do Jasia: 

– Jasiu, na stole są 2 muchy. Jedną zabijam. Ile much zostaje na stole? 

A na to Jasio wyciąga procę i mówi: 

– Jest pani aresztowana za maltretowanie zwierząt! 

 

Powoli doszliśmy do końca pierwszego numeru naszej gazetki. Mamy nadzieje, 

że znaleźliście w niej coś ciekawego dla siebie. Do zobaczenia za miesiąc           

w kolejnym numerze!!!  

 


