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Szkolne czytanie „Wesela”  
Stanisława Wyspiańskiego

Skąd pomysł? Narodowe Czytanie 
to akcja rozpoczęta w 2012 roku 
przez Prezydenta RP wspólną lekturą 
„Pana Tadeusza” Adama Mickiewi-
cza. Podczas kolejnych edycji prze-
czytano dzieła Aleksandra Fredry, 
„Trylogię” Henryka Sienkiewicza, 
„Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” 
Henryka Sienkiewicza. 

Inauguracja Narodowego Czyta-
nia „Wesela” odbyła się 2 września 
2017 roku z udziałem Pary Prezy-
denckiej w Ogrodzie Saskim w 
Warszawie. Czytano w ponad 2000 
miast i miejscowości w Polsce i na 
świecie, po raz pierwszy także w ję-
zyku migowym. My również przy-
łączyliśmy się do akcji. Uczniowie klasy III T w strojach stylizowanych 

na ludowe czytali fragmenty tego 
dramatu narodowego.

    Anna Szydłowska

Dzień Pułaskiego w Warce
W dniu 11 października 2017 

roku uczestniczyliśmy w obcho-
dach Dnia Kazimierza Pułaskie-
go w 238. rocznicę śmierci patro-
na naszej szkoły zorganizowa-
nych przez Muzeum Kazimierza 
Pułaskiego w Warce. Wśród wie-
lu dostojnych gości, którzy 
uświetnili uroczystość był amba-
sador USA Paul W. Jones. 

Część oficjalna obchodów od-
była się w pięknej scenerii je-
siennego parku otaczającego 
muzeum. Główne punkty pro-
gramu to: wystąpienia gości, 
Apel Pamięci, salwa honorowa 
oddana na cześć Kazimierza 
Pułaskiego przez żołnierzy Kom-
panii Honorowej 1. Grójeckiego 
Ośrodka Radioelektronicznego 
z Ogrodzienic, złożenie kwiatów 
pod pomnikiem bohatera dwoj-
ga narodów, występ artystyczny 
dzieci oraz prezentacja archi-

walnych zdjęć dokumentują-
cych 50-letnią tradycję obcho-
dów Dnia Pułaskiego w Winia-
rach. Delegacja naszej szkoły 

miała również możliwość zwie-
dzania muzeum i podziwiania 
jego wspaniałych wnętrz.

Anna Szydłowska

Europejski Dzień Języków
26 września uczniowie naszej 

szkoły: Sebastian Pustelnik, Kamil 
Ciesiułka, Judyta Krawczyk, Patryk 
Najnigier, Oliwia Drobniak, Karolina 
Tulin i Anna Małolepszy wzięli udział 
w obchodach Europejskiego Dnia 
Języków. Z tej okazji w Urzędzie Mia-
sta odbyła się debata pod hasłem 
„Znajomy język obcy”. 

Organizatorzy zaprosili młodzież 
na spotkanie z tłumaczami języka 
hiszpańskiego, niemieckiego, wło-
skiego, francuskiego i chińskiego, 
którzy przybliżyli tajniki zawodu, 
barwnie opowiadali o swojej pracy, 
a tym samym zachęcali do nauki ję-
zyków obcych. Ciekawe doświad-
czenie, które ukazało, jakim bogac-
twem jest różnorodność językowa 
i jak wiele różnych drzwi otwiera  
w dzisiejszym świecie znajomość ję-
zyków obcych.

Ewa Teperska

Zwycięstwa małe 
i większe

W zawodach lekkoatletycz-
nych na stadionie CKS Budowla-
ni zajęliśmy IX miejsce na 16 
startujących szkół. Najlepszy wy-
nik osiągnął Dariusz Błach z kla-
sy III En, który w pchnięciu kulą 
był czwarty. Z kolei 7 pozycję wy-
walczyli uczestnicy biegów sztafe-
towych koło lasku aniołowskiego: 
Konrad Cierpiał, Łukasz Kuca, 
Krystian Klimczyk, Mateusz Ru-
man, Patryk Sobota, Daniel Ja-
siński. Beata Orzeł

Rocznica bitwy pod 
Ewiną

10 września 2017 roku nie za-
brakło nas podczas obchodów 
73. rocznicy bitwy pod Ewiną 
największej bitwy partyzanckiej 
w powiecie radomszczańskim. 

Po polowej Mszy Świętej i czę-
ści oficjalnej zakończonej złoże-
niem kwiatów pod pomnikiem 
upamiętniającym to wydarzenie 
czekały na nas liczne atrakcje: 
występy artystyczne młodzieży, 
zespołów ludowych i orkiestry 
dętej oraz pokazy grup rekon-
strukcji historycznych – pojaz-

dów militarnych i kawalerii. Mo-
gliśmy również liczyć na kiełba-
ski i wojskową grochówkę.

Anna Szydłowska

Z harcerskim 
pozdrowieniem  

– Czuwaj!

Jak co roku upamiętniliśmy 
Dzień Polskiego Państwa Pod-
ziemnego oraz 78. rocznicę po-
wstania Szarych Szeregów. 

Główne uroczystości z 
udziałem kombatantów, przed-
stawicieli władz miasta i władz 
wojewódzkich, służb mundu-
rowych oraz młodzieży odbyły 

się zgodnie z ceremoniałem 
harcerskim. Był przemarsz ko-
lumny pocztów sztandarowych 
z placu Biegańskiego na plac 
Pamięci Narodowej, Apel Pole-
głych i złożenie kwiatów pod 
pomnikiem „Poległym w obro-
nie ojczyzny”.

Anna Szydłowska

Więcej energii

Startowaliśmy w piątej edycji 
akcji Honorowy Dawca Energii 
Fortum trwającej od 22 kwietnia 
do 30 września 2017 roku. Ce-
lem programu  jest wsparcie po-
trzebujących poprzez aktywność 
fizyczną: bieganie, jazda na ro-
werze, nornic walking. 

My wybraliśmy jogging w oko-
licach naszej szkoły. Częstocho-
wa zajęła w tegorocznej akcji 

drugie miejsce, a zwycięzcą zo-
stało Zabrze. W projekcie uczest-
niczyło ponad 600 częstocho-
wian, którzy pokonali 262 tysię-
cy kilometrów i wytworzyli po-
nad 12 milionów watogodzin 
energii. Wywalczyli w ten sposób 
20 tysięcy dla Fundacji Chrze-
ścijańskiej „Adullam” współpra-
cującą z naszą szkołą.

Anna Szydłowska


