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WITAMY!!!
Witamy w drugim numerze naszej Gazetki Szkolnej. Znajdziecie w nim nie tylko
najciekawsze wydarzenia z naszego liceum, lecz także interesujące wywiady.
Dowiecie się również co warto przeczytać, obejrzeć i posłuchać. Z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia mamy dla Was niespodziankę specjalny Dodatek Świąteczny. Zapraszamy do lektury!
Redakcja

Skład Redakcji:
Koordynator: Paweł Borowiecki – pedagog specjalny
Redaktor naczelny: Dawid Owczarek – klasa 2B
Redaktorzy: Patrycja Baran – klasa 3A, Magda Bielecka – klasa 3A, Emilia Cieciora – klasa 2B,
Gabriel Głuch – klasa 3A, Dawid Kacperczyk – klasa 3B, Krzysztof Kośla – klasa 3A, Klaudia
Lożyńska – klasa 3A, Maciej Małecki – klasa 2B
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WIADOMOŚCI Z X LO
Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas pierwszych
14 października to dzień, w którym nasi nauczyciele
obchodzą Dzień Edukacji Narodowej. Jak co roku
z okazji tego dnia w naszej szkole odbyła się akademia.
Uczniowie klas pierwszych i drugich mogli wykazać się
grą aktorską, śpiewali piosenki, opowiadali dowcipy, co
przyczyniło się do stworzenia cudownej atmosfery. Na
twarzach nauczycieli malował się szeroki uśmiech. Również dla uczniów klas
pierwszych był to wyjątkowy dzień. Przedstawiciele każdej z klas ślubowali na
sztandar szkoły, że będą godnie reprezentować X LO. Uroczystość swoją
przemową zakończył Pan Dyrektor Wiktor Karoń dziękując uczniom za życzenia
i piękne przedstawienie.

100-lecie odzyskania niepodległości
w X LO
W związku z obchodami 100-lecia
odzyskania
przez
Polskę
niepodległości uczniowie naszego
liceum brali udział w wielu ciekawych
wydarzeniach.
9 października grupa uczniów wraz
z paniami Danutą Karoń i Ewą
Wziątek uczestniczyła w uroczystym
otwarciu wystawy „Radomianie dla
Niepodległej”, którą zorganizowano
na Placu Corazziego. Na wystawie
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zaprezentowano niepublikowane dotąd zdjęcia z zasobów Muzeum im.
J.
Malczewskiego
i
Archiwum
Państwowego
w
Radomiu.
Udostępniona została też Budka Niepodległościowa, z której można było
zadzwonić do ojców polskiej niepodległości (m.in. Ignacy Daszyński, Roman
Dmowski,
Ignacy
Jan
Paderewski,
Józef
Piłsudski).
Po wybraniu odpowiedniego numeru można było usłyszeć opowiedzianą
w pierwszej osobie historię danej postaci historycznej.
Z okazji 100-lecia niepodległości w Radomiu otwarto również ciekawą wystawę
w Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Wśród radomian biorących udział
w uroczystym otwarciu obecni byli uczniowie z kl. IIIA: Gabriel Głuch i Krzysztof
Kośla oraz pani Ewa Wziątek.

Historionauci – to projekt dla uczniów szukających śladów przeszłości
w wybranych placówkach muzealnych; zarówno
w narodowych, jaki
i regionalnych. W ramach swoich działań opowiadają historię odzyskania
niepodległości za pomocą wybranych eksponatów: obrazów, grafik, dokumentów,
fotografii, przedmiotów codziennego użytku. Uczniowie z X LO wraz
z nauczycielami: p. Danutą Karoń i p. Ewą Wziątek, dzięki współpracy z Muzeum
im.
Jacka
Malczewskiego uczestniczyli
w
lekcji
muzealnej w tej placówce. Poprowadził ją pan Krzysztof Skarżycki. Eksponatem,
który szczególnie ich zainteresował był puchar marszałka Hindenburga. Obiekt
został sfotografowany i opisany, a efektem końcowym będzie stworzenie padletu
za pomocą strony https://padlet.com/

4

8 listopada 2018r. korzystając z zaproszenia Wyższej Szkoły Handlowej
w Radomiu, grupa uczniów z naszej szkoły pod opieką pani Ewy Wziątek wzięła
udział w wycieczce edukacyjnej do Warszawy zorganizowanej z okazji 100
rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Nasi licealiści wraz z innymi
uczestnikami wycieczki oraz studentami z Białorusi i Ukrainy odwiedzili: Pawiak,
Mauzoleum Walki i Męczeństwa, Łazienki Królewskie oraz Belweder. Dla
wszystkich była to bardzo ciekawa i wartościowa lekcja historii, którą mogliśmy
odbyć w tak ważnych dla naszego kraju miejscach pamięci.

13 listopada w naszej szkole obchodziliśmy uroczyście 100 rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Już od samego rana dało się odczuć atmosferę
narodowego święta. W piątek, punktualnie o godzinie 11:11 cała społeczność X LO
im. Stanisława Konarskiego odśpiewała Mazurka Dąbrowskiego. Uczniowie
i nauczyciele nosili biało – czerwone kotyliony przygotowane specjalnie na tę
okazję przez nasz Samorząd Uczniowski. Młodzież pod opieką pań Danuty
Karoń i Katarzyny Standowicz oraz ks. Sławomira Ziółka przygotowała również
uroczystą akademię. Na koniec wszyscy wspólne śpiewali pieśni patriotyczne, co
zapewne przyczyniło się do głębszego przeżywania tych chwil.
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W dniu 20.11.2018r. odbyło się w naszej szkole podsumowanie projektu
BohaterON - spotkanie z panią Lucyną Adamkiewicz – uczestniczką Powstania
Warszawskiego, pseudonim Ewa.
Była
ona
łączniczką
oraz
żołnierzem Armii Krajowej. Po
klęsce Powstania
Warszawskiego
przebywała
w
niemieckich
obozach
koncentracyjnych
Auschwitz
i Mauthausen Gusen II.
W
spotkaniu
uczestniczyła
młodzież z klas I D i IIA,
wspierani przez nauczycieli:
p. Bożenę Kucharską, p. Danutę
Karoń i p. Ewę
Wziątek.
W
ubiegłym roku wysłaliśmy 54
kartki do Powstańców, w tym roku 130, a ok. 50 otrzymała p. Lucyna Adamkiewicz.
Podsumowaniem projektu będzie film – wywiad ze świadkiem historii, który
nagrali uczniowie: Patryk Fijałkiewicz, Kacper Wiatrak i Kacper Kucharski.
Z wizytą u Kuby Wojewódzkiego
18 października uczniowie klas I i III wzięli udział w wycieczce do Warszawy,
gdzie wraz z nauczycielami uczestniczyli w nagraniach słynnego talk-show Kuby
Wojewódzkiego. Mieli okazję na żywo wysłuchać utworu Dawida Podsiadło
„Małomiasteczkowy”, oraz poznać nową książkę Katarzyny Nosowskiej „A ja żem
jej powiedziała…”, którą autorka niektórym wręczyła. Po nagraniu uczniowie wraz
z przewodnikiem zwiedzali Stare Miasto.
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Goście z Ukrainy
W listopadzie X LO im. S. Konarskiego w Radomiu odwiedzili goście z Ukrainy grupa młodzieży z dysfunkcjami narządu wzroku wraz ze swoim nauczycielem
i opiekunami. Wizyta odbyła się w ramach projektu Samodzielność 2018
realizowanego przez Fundację Ari Ari. Tworzy ona projekty przeciwdziałające
wykluczaniu ludzi pochodzących z mniejszości etnicznych i narodowych,
uchodźców, imigrantów, osób z niepełnosprawnościami. Uczniowie i nauczyciele
mieli okazję porozmawiać i wymienić się swoimi doświadczeniami.
Opowiedzieliśmy gościom o idei integracji w naszej szkole i o naszym mieście.
Tymczasem oni opowiedzieli nam o swojej miejscowości Winograd i o ich szkole,
w której uczą się uczniowie niewidomi i słabowidzący wraz z pełnosprawnymi
rówieśnikami. Wspólnie uczestniczyliśmy w lekcjach pokazowych z: chemii,
biologii, języka angielskiego. Śpiewaliśmy także polskie piosenki i pieśni związane
z obchodami 100-lecia niepodległości.

Spotkania Włącz Integrację
Kolejne spotkania z cyklu "Włącz Integrację" organizowane przez pana pedagoga
Pawła Borowieckiego odbywają się w tym roku szkolnym. Tym razem X LO im.
S. Konarskiego odwiedziły dwie panie z achondroplazją, czyli niskorosłością.
Pierwszą z nich była nasza absolwentka pani Emilia Gulińska. Poprowadziła zajęcia
dla uczniów klas trzecich na temat możliwości jakie dają studia w Radomiu.
Zachęcała do podjęcia studiów na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Prawnych UTH.
Pani Emilia jest obecnie jego pracownikiem administracyjnym. Nasza absolwentka
podzieliła się również swoimi wspomnieniami z czasów nauki w liceum i na studiach.
Uczniów, zarówno pełnosprawnych, jak i z niepełnosprawnością motywowała do
stawiania sobie wymagań i wytrwałego dążenia do celu. Z okazji
Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych 3 grudnia odwiedziła nas pani
Katarzyna Dinst. Poprowadziła zajęcia dla klas drugich. Dzięki niej
dowiedzieliśmy się czym jest achondroplazja. Poznaliśmy również jej działalność
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w fundacji Rodzic Nie Pęka, która zajmuje się wsparciem rodziców dzieci
z achondroplazją. Mieliśmy też okazję zapoznać się z jej kanałem na Youtube pt.
Kasia Działa. Zapraszamy do śledzenia i oglądania nowych filmików Kasi.

Maraton Pisania Listów
Po raz drugi wzięliśmy udział w Maratonie Pisania Listów - akcji organizowanej
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.
W tym roku również pobiliśmy rekord wśród wszystkich szkół biorących udział
w Maratonie. Napisaliśmy 1157 listów!!!
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X LO przygotowane na Święta
Jak co roku nasi uczniowie pięknie przyozdobili szkołę z okazji Świąt Bożego
Narodzenia. Oto efekty ich pracy:
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Kartka z kalendarza świąt nietypowych
Listopad
13 – Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych
14 – Światowy Dzień Cukrzycy
16 – Światowy Dzień Tolerancji
19 – Światowy Dzień Osób Ubogich
20 – Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
23 – Dzień Licealisty
Grudzień
1 – Światowy Dzień AIDS
3 – Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
5 – Międzynarodowy Dzień Wolontariusza
10 – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, Maraton Pisania Listów
17 – Dzień bez Przekleństw

SPOTKANIE Z NASZĄ ABSOLWENTKĄ
W dniu 7 listopada
w ramach cyklicznych
spotkań pt. Włącz
Integrację organizowanych
przez naszego pedagoga
pana Pawła Borowieckiego,
naszą szkołę odwiedziła
absolwentka pani Emilia
Gulińska. Poprowadziła
zajęcia dla uczniów klas
trzecich na temat
możliwości jakie dają
studia w Radomiu. Przed
zajęciami udzieliła naszej
redakcji krótkiego wywiadu.
Zapraszamy do jego przeczytania.
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Na początku proszę nam powiedzieć parę słów o sobie.
Nazywam się Emilia Gulińska. Jestem absolwentką X LO. Uczęszczałam do klasy
humanistycznej z rozszerzonym językiem niemieckim, historią i WOS. Moją
wychowawczynią była pani Anna Lewandowska. Będąc w III klasie zaczęłam
szukać pomysłu na siebie i podjęłam decyzję o studiowaniu pedagogiki, jednak
z czasem plany te uległy zmianie i wybrałam administrację na UTH w Radomiu.
W 2012 r. rozpoczęłam studia na tamtejszym Wydziale Nauk Ekonomicznych
i Prawnych. Jak widać, jestem osobą z niepełnosprawnością wrodzoną. Urodziłam
się z wodogłowiem i niskorosłością, co oznacza, że jestem osobą niskiego wzrostu.
W życiu codziennym istnieje dla mnie trochę trudności, np. w sklepie są wysokie
półki. Z uwagi na to czasami mam problem aby sięgnąć po coś, co znajduje się dla
mnie zbyt wysoko. Na szczęście mam duże wsparcie w mojej rodzinie i staram się
być jak najbardziej samodzielna. W moim domu ułatwiam sobie wiele czynności za
pomocą różnego rodzaju podestów. Dzięki temu bez problemu radzę sobie
z codziennymi czynnościami.
Jak wspominasz okres nauki w naszym liceum?
Bardzo lubiłam tę szkołę. Była dla mnie jak drugi dom. Było to pierwsze miejsce,
w którym miałam kontakt z osobami z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Gdy
chodziłam do szkoły podstawowej i gimnazjum niewiele mówiło się o takich
osobach i ich życiu. Nadal był to jeszcze temat tabu. Często tacy uczniowie byli
wykluczeni z życia społecznego i szkolnego. W Konarskim natomiast było zupełnie
inaczej. Tu każdy jest równy, a ludzie są wobec siebie bardzo przyjaźni. Ta
szkoła bardzo pomogła mi nabrać pewności siebie i rozwinąć skrzydła. Dzięki temu
można powiedzieć, że później na studiach nauczyłam się latać. Teraz staram się
zamiast słowa niepełnosprawność używać raczej określenia niedoskonałość. Każdy
z nas jest w pewnym stopniu niedoskonały, ponieważ nie ma ludzi idealnych.
Z całego serca polecam innym to liceum.
A jak wspominasz okres studiów?
Pierwszy rok, jak to w większości przypadków bywa, był okresem aklimatyzacji,
czyli zapoznawania się z uczelnią, nowymi osobami, obowiązkami. Z czasem było
coraz lepiej i ciekawiej. Na III roku studiów wstąpiłam do studenckiego koła
administracyjnego. Wtedy na dobre zaczęło się moje naukowe szaleństwo:
wystąpienia na konferencjach naukowych, publikacje artykułów, projekty
badawcze i wiele innych ciekawych zadań. W 2016 r. otrzymałam stypendium
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne wyniki w nauce. W 2017 r. pod
koniec studiów zostałam finalistką konkursu Studencki Nobel w dziedzinie
ekonomii i administracji. Zwieńczeniem moich studiów był wyjazd do Brukseli,
który był nagrodą w konkursie.
Gratulujemy tak wielkich i wspaniałych sukcesów.
Dziękuję bardzo.

11

Czym zajmujesz się obecnie po ukończeniu studiów?
Aktualnie pracuję na mojej uczelni na Wydziale Nauk Ekonomicznych I Prawnych.
Jestem pracownikiem administracyjnym Katedry Prawa. Podjęłam również studia
doktoranckie na KUL w Lublinie. Przygotowuję pracę doktorską pt. Zasada
pogłębiania zaufania obywateli do podmiotów władz publicznych.
Jakie są twoje zainteresowania oprócz zawodowych i naukowych?
Bardzo lubię czytać książki, słuchać muzyki, spędzać czas z moimi małymi
bratankami, być aktywna.
Za chwilę rozpoczniesz zajęcia z naszymi III klasami pt. Czy warto
studiować w Radomiu? O czym będziesz mówić i skąd pomysł na takie
zajęcia?
Pewnego razu rozmawialiśmy na studiach z jednym z naszych profesorów o tym,
że Radomski UTH nie jest wcale gorszy od innych czołowych uczelni w Polsce.
Podobnie jak X LO wcale nie jest gorsze od innych bardziej znanych liceów. Po
prostu tamte uczelnie i licea już posiadają pewną renomę, bo są starsze, bardziej
znane. Natomiast X LO i UTH ciągle się rozwijają i na tę renomę pracują. Mogą
być coraz lepsze. To właśnie chciałabym przekazać uczniom klas maturalnych.
Chcę im opowiedzieć o moich własnych studenckich doświadczeniach,
zaprezentować zalety mojej uczelni. Może warto zastanowić się nad pozostaniem
w Radomiu i studiowaniem właśnie tutaj. Wielu absolwentów ucieka do innych
miast, często nie wiedząc, że takie same kierunki studiów oferują również nasze
radomskie uczelnie. Tu również są szanse i możliwości. W tym roku obchodzimy
100-lecie niepodległości. Radom to nasza mała ojczyzna. Ważne żebyśmy o nim
pamiętali i wspólnie dbali o jego rozwój.
Mówisz zatem o sobie, że jesteś osobą z małą niedoskonałością. Co mogłabyś
przekazać od siebie innym osobom z różnymi niedoskonałościami,
niepełnosprawnościami, które chcą się rozwijać i być aktywne?
Przede wszystkim nie powinni oceniać siebie przez pryzmat swojej
niedoskonałości, lecz koncentrować się na swoich mocnych stronach i je rozwijać.
Ważne jest też aby od siebie wymagać, nawet gdy inni od nas nie wymagają.
Warto nie bać się sięgać po marzenia. Każdy z nas je ma, bez względu na to kim
jest.
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam.

HARCERSTWO – MOJA PASJA
Nazywam się Julia Janas

i jestem uczennicą I klasy

X LO im. S. Konarskiego

w Radomiu. Jestem również harcerką 41 Pionkowskiej Drużyny Harcerek im. Olgi
Drahonowskiej-Małkowskiej. Do harcerstwa należę już od ponad pięciu lat i za
każdym razem mnie ono czymś zaskakuje: nowymi pomysłami na zabawy, nauką
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z uczniami młodszymi ode mnie, ale co najważniejsze – wzajemną integracją.
Poznajemy ciągle nowych wspaniałych ludzi o ciekawych historiach i wielkich
wyczynach. Do harcerstwa może chodzić każdy kto zachowuje się po rycersku,
czyli: kocha przygody, lubi pomagać innym, jest wierny Bogu, Polsce i stara się ją
poznać. Do tego jest tu też dużo osób, które chcą się zmienić na lepsze lub
odciąć się od tego świata. Każdy się tu czuje jak

w domu. Nikt nikogo nie

obgaduje, nie ocenia, nie wyzywa. Zawsze podchodzimy do każdego z otwartymi
ramionami i wielkim uśmiechem. Spędzamy ze sobą bardzo dużo czasu, więc
jesteśmy bardzo ze sobą zżyte. W szczególności na obozach, ponieważ jest
wtedy najśmieszniej, najciekawiej i najbardziej wtedy czujemy Boga oraz
przyrodę. Odbyłyśmy już wiele wyjazdów za granicę, np. do Włoch, Chorwacji,
Rumunii, Bułgarii, na Litwę i wiele innych. Działamy regularnie, co tydzień
spotykamy się, rozmawiamy, rozwiązujemy problemy, śmiejemy się

z dowcipów,

pomagamy w potrzebie. Działamy wszędzie tam gdzie inni nas potrzebują,
zbieramy rzeczy potrzebne dla dzieci z domów dziecka, kupujemy karmę dla
zwierząt, pomagamy podczas różnych uroczystości.
Teraz wiem, że nie mogłabym już sobie wyobrazić życia bez harcerstwa.
Jest ono dla mnie jak oddech lub jak książka, którą chcę ciągle czytać. Stanowi
bardzo dużą część mnie i ciągle, tak naprawdę na każdym kroku, to pokazuję, bo
wiem że chcę być ciągle tym kim jestem i rozwijać się. Harcerstwo bardzo dużo
we mnie zmieniło, dało mi mnóstwo nauki o świecie, ludziach, pierwszej pomocy,
o dobrych manierach. Nie raz
ZHR pomogło mi się podnieść
z dołka i szeroko uśmiechnąć.
Pomiędzy mną sprzed kilku lat
a teraz jest wielka różnica,
wręcz nie do opisania. Osoby,
które tu poznałam i poznaję
nadal będę pamiętać do końca
życia. Wspaniale czuję się na
wędrówce po lesie z moją
najlepszą drużyną. Tu zawsze
trzymamy się razem, tak jak
mówi

piosenka

„Harcerskie

Ideały”: Ramię pręż, słabość
krusz

i

nie

zawiedź
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w potrzebie, podaj swą pomocną dłoń, tym co liczą na Ciebie. Tak my działamy
w całej Polsce, a nawet dalej.
Mam nadzieję, że pokazałam Wam jak najwięcej tego co widzę i czuję
będąc w harcerstwie,

jaki jest jego urok, kim dla siebie jesteśmy i co sobą

reprezentujemy jako harcerze.

X LO POMAGA
X LO im. S. Konarskiego często nazywamy Szkołą z sercem, ponieważ nasi
uczniowie są niezwykle empatyczni i gotowi do pomocy innym. W okresie
Bożonarodzeniowym jeszcze bardziej otwieramy nasze serca i chcemy pomagać
osobom potrzebującym. Dlatego w ostatnim czasie nasz Samorząd Uczniowski
i Wolontariat podejmuje wiele pomocowych akcji. Oto one:
Pomoc Polakom na Kresach
W okresie
przedświątecznym
nasz
Samorząd Uczniowski pod
opieką pani Kingi Piasty
zorganizował
zbiórkę
artykułów żywnościowych,
środków czystości i innych
niezbędnych produktów dla
potrzebujących
Polaków
mieszkających na Kresach
Wschodnich. Nasza mała
„cegiełka" pomocy jest już
w
drodze.
Bardzo
dziękujemy
całej
społeczności szkolnej za włączenie się
w zbiórkę. Udało nam się zebrać
m.in. : 16 kg makaronu, kasz, mąki i cukru, ok. 1kg czekolady, ponad 8 kg chemii
gospodarczej i jeden kalendarz.
Okulary dla Afryki
W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu pod
opieką pań Agnieszki Soczewińskiej i Edyty
Stępniewicz organizował zbiórkę okularów
korekcyjnych i przeciwsłonecznych dla
mieszkańców Afryki. Są one bardzo
potrzebne W wielu krajach tzw. Globalnego
Południa w Afryce koszt zakupu jednej pary
okularów
jest
bardzo
wysoki. Wielu
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mieszkańców tych krajów nigdy nie miało styczności z okulistą, ponieważ
pacjentów nie byłoby stać na zakup odpowiednich okularów. Osoby, które
z wiekiem widzą coraz gorzej, muszą niestety zaniechać swojej pracy (np. szycia),
z której do tej pory utrzymywali swoje rodziny.
Szaliki dla osób bezdomnych
W grudniu Szkolny Klub Wolontariatu
włączył się również w akcję Szalik dla
Bezdomnego. Zbieraliśmy ciepłe szaliki
robione
na
drutach
dla
osób
bezdomnych. W okresie zbliżających
się
mrozów
będą
one
bardzo
potrzebne.
Zbieramy
nakrętki
dla
Krzysia
Czupryna
Krzyś
urodził
się
w
Radomiu
26.05.2015 r. Chłopiec choruje na
niezwykle rzadką chorobę genetyczną
EB – pęcherzowe oddzielanie się naskórka. Całe jego ciało jest niezwykle
delikatne niczym skrzydła motyla. Nawet niewielkie otarcie czy nawet delikatny
uścisk dłoni powodują u niego bolesne rany podobne do oparzeń II i III stopnia.
Rany pojawiają się także w jamie ustnej i przełyku. Krzyś korzysta ze
specjalistycznych opatrunków, których miesięczny koszt wynosi
6 tys. zł.
Ratunkiem dla Krzysia jest leczenie w ośrodku w Austrii, co wiąże się
z ogromnymi kosztami. Lecz dzięki ludziom dobrej woli wszystko jest możliwe.
Im więcej nakrętek uda nam się zebrać, tym większa pomoc trafi do Krzysia.
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WYWIAD Z NASZYM NAUCZYCIELEM
Uczeń klasy 2B Maciej Małecki przeprowadził krótki wywiad z nauczycielką
historii i WOS-u, panią Kingą Piastą, która jest opiekunką Samorządu
Uczniowskiego.
Co Pani sądzi o naszej szkole?
Sądze, że jest bardzo otwarta, pozytywna i przyjazna dla wszystkich. Osobiście
czuje się w niej fantastycznie.
W ilu klasach Pani uczy i co może Pani o nich powiedzieć?
Uczę wszystkie klasy pierwsze, więc mam przyjemność dobrze poznać
pierwszaków. To fajni, młodzi ludzie. Wiadomo, początki są wszędzie trudne. Na
razie się poznajemy, ale uważam, że praca z nimi będzie układała się bardzo
pomyślnie i owocnie.
Jakie ma Pani rady dla naszych uczniów?
Mówi się, że „najłatwiej” jest komuś radzić. Wiadomo, że jest to dość trudne.
Z mojej strony mogę powiedzieć, że z pewnością takie cechy jak: sumienność,
systematyczność, i pracowitość gwarantują sukces na moich lekcjach i u innych
nauczycieli również. Ważne by nie zapominać o drugim człowieku, który jest obok
nas. A poza nauką warto też dobrze się przy tym wszystkim bawić i cieszyć
życiem.
Na koniec najważniejsze pytanie: dlaczego Pani wybrała nasze liceum?
Wiele czynników złożyło się na tą decyzje. Przede wszystkim wspaniali ludzie,
którzy tu pracują i tworzą tą szkołę. Bardzo ciepło mnie przyjęli i za to im
dziękuje. A poza tym cudowna atmosfera panująca w X LO, której według mnie
nie znajdziecie w żadnej innej szkole w Radomiu, a nawet w całej Polsce.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie.

KĄCIK SPORTOWY
NATALIA I DAWID –
NASI SZKOLNI
LEKKOATLECI
W naszym liceum mamy wielu uczniów
odnoszących sukcesy w różnych dziedzinach.
Jedną z tych dziedzin jest sport.
Zapraszamy do przeczytania krótkiego
wywiadu
z naszymi szkolnymi
sportowcami: Natalią Grosiak z klasy 1C
i Dawidem Kacperczykiem z klasy 3B.
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Witamy Was serdecznie. Oboje uprawiacie lekkoatletykę. Jakie dyscypliny
są waszymi ulubionymi?
Natalia: Najbardziej lubię wyścigi na wózkach na dystansie 100 m. Oprócz tego
zdarza mi się czasami brać udział w takich konkurencjach jak: pchnięcie kulą,
rzut oszczepem i rzut piłeczką palantową na odległość.
Dawid: Ja też najbardziej lubię ścigać się na wózkach, ale na 200 m. Biorę też
udział w wyścigach na 100 m i pchnięciu kulą. Jako kibic bardzo interesuję się
piłką nożną i kibicuję Radomiakowi.
Jak zaczęła się wasza przygoda ze sportem?
N: Pasją do uprawiania sportu zaraził mnie mój tata. Zaczęłam ścigać się na
wózkach gdy miałam 7 lat. Teraz tata cały czas mnie motywuje i kibicuje mi.
Oprócz tego trenuję na siłowni z moją panią trenerką.
D: Ja też zacząłem uprawiać lekkoatletykę w szkole podstawowej. Tam poznałem
mojego trenera, pana Wojciecha Nowaka z PSP nr 14 im. Jana Pawła II
w Radomiu. To z nim zacząłem pierwsze treningi.
Jakie są wasze największe sukcesy w wymienionych dyscyplinach sportowych?
N: Wiele razy zdarzało mi się zajmować miejsca na podium, w tym również
pierwsze miejsca. W ostatnim czasie zajmuję trochę niższe miejsca. Muszę
trochę więcej potrenować i znów powinno być lepiej.
D: Moim największym sukcesem jest podwójne mistrzostwo Polski
niepełnosprawnych juniorów w lekkoatletyce zdobyte w 2017 r. Zdobyłem je
w wyścigach na wózkach na 100 i 200 m. Na mistrzostwach zająłem tez III
miejsce w pchnięciu kulą. W 2016 r. również brałem udział w lekkoatletycznych
mistrzostwach Polski. Był to mój pierwszy udział w mistrzostwach.

W jakich miastach najczęściej możemy oglądać zawody lekkoatletyczne dla
osób z niepełnosprawnością, w których bierzecie udział?
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N i D: Najczęściej Lekkoatletyczne Mistrzostwa Polski Juniorów dla osób
z niepełnosprawnością odbywają się w Kozienicach. Inne zawody i mitingi
lekkoatletyczne z naszym udziałem odbywają się też w Warszawie.
Co
daje
wam
sport
i
jak
moglibyście
zachęcić
inne
osoby
z niepełnosprawnością do uprawiania go?
N: Dla mnie sport to przede wszystkim radość i przyjemność.
D: Sport daje mi bardzo dużo motywacji i energii do działania. Dlatego zachęcam
wszystkich do jego uprawiania.
Dziękujemy wam za rozmowę i życzę kolejnych sportowych sukcesów.
N i D: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy serdecznie.

KĄCIK CIEKAWOSTEK
Kto czyta książki, ten żyje podwójnie (Umberto
Eco)
Niebezpieczne kłamstwa, Becca Fitzpatrick
Główna bohaterka jest świadkiem brutalnego
morderstwa w swoim własnym domu i zostaje
objęta programem ochrony świadków. Opuszcza
rodzinę, przyjaciół, chłopaka. Przenosi się setki
kilometrów od domu. Z uwagi na śmiertelne
niebezpieczeństwo nie ma możliwości kontaktu
z bliskimi. Zmienia swoja tożsamość. Rozpoczyna
nowe życie. Znosi wiele wyrzeczeń. Wyzbywa się
siebie, by móc odnaleźć się na nowo. Im bardziej
czuje się bezpieczna, tym większe grozi jej
niebezpieczeństwo.
A może film?
Bohemian Rhapsody to porywająca opowieść
o zespole Queen, jego muzyce i niezwykłym
wokaliście Freddie’em Mercurym. Główną rolę
zagrał Rami Malek (znany m.in. z serialu ”Mr.
Robot”), który przełamując stereotypy i
konwencje zdobył uwielbienie niezliczonych fanów.
Film ukazuje błyskotliwą karierę zespołu, który
dzięki ikonicznym utworom i rewolucyjnemu
brzmieniu wspiął się na szczyty sławy. Zespół
wszedł na trwałe do historii muzyki rockowej i po
dziś dzień stanowi źródło inspiracji dla
wszystkich tych, którzy czują się inni,
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niepoprawnych marzycieli i wielbicieli muzyki na całym świecie.
Muzyka to lek bez recepty
Szósty studyjny album
pochodzącego z Las Vegas zespołu
Panic! At The Disco, w którym od
kilku lat jedynym stałym członkiem
jest założyciel, lider, wokalista
i główny kompozytor Brendon Urie.
Pray For The Wicked jest następcą
znakomitej płyty Death of
a Bachelor z 2016 roku, która nie
tylko zdobyła szczyt listy Billboard
200, lecz również pokryła się platyną
w USA i złotem w Wielkiej Brytanii.
Szczególnie polecamy singiel High
Hopes.

DO ZOBACZENIA!!!
Student zdaje egzamin z elektrotechniki, lecz jego odpowiedzi są poniżej krytyki.
W końcu zdenerwowany profesor mówi:
- Dam panu trójkę, jeżeli powie pan ile jest żarówek w tej sali.
Student zaskoczony szybko policzył i odpowiada:
- Trzydzieści.
- Nieprawda - mówi profesor, po czym wyciąga z kieszeni żarówkę.
Za rok ten sam student podszedł do egzaminu i sytuacja się powtórzyła. Na
pytanie profesora o ilość żarówek odpowiedział:
- Trzydzieści jeden.
Na co profesor z uśmiechem:
- Nieprawda. Nie mam w kieszeni żarówki.
- Ale ja mam – odpowiada student.

Trwa egzamin. Profesor chodzi po sali i sprawdza, czy nikt nie ściąga.
Nagle mówi:
- Wydaje mi się, że słyszę jakieś szepty.
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Na to głos z sali:
- Mnie też, ale ja się leczę.

Po klasówce z matematyki rozmawiają dwaj koledzy:
- Ile zrobiłeś zadań?
- Ani jednego.
- Ja też. Sorka znowu powie, że ściągaliśmy od siebie.

Nauczyciel kazał Jasiowi napisać w zeszycie 100 razy: "Nigdy nie będę mówił do
nauczyciela TY".
Nazajutrz Jasio przynosi zeszyt.
- Dlaczego to zdanie napisałeś nie 100, ale 200 razy?
- Bo cię lubię Kaziu!

Powoli doszliśmy do końca drugiego numeru naszej gazetki. Mamy
nadzieję, że znaleźliście w niej coś ciekawego dla siebie. Do
zobaczenia już wkrótce w kolejnym numerze!!!
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