
 

Nr 1      redagują: Małgorzata Król, Mariusz Wesołowski      2015/2016 
 

 

Witamy w listopadowym numerze naszej gazetki. Trzeba 

przyznać, że jest to wydanie wyjątkowe, gdyż wiele 

wydarzyło się w szkole od ostatniej edycji. Przekonajcie się 

sami! Jak zwykle - zapraszamy do lektury  

 

 

 

 Fot. Piotr Ludwiński, III d 

 



Mamy boisko!                     

 
Fot. Szymon Goździewski, I c 

 

,,Boisko już gotowe, aby zacząć mecze bojowe” 

  W naszej szkole od wielu lat brakowało boiska sportowego.                                     

Dnia 9 października 2015 roku odbyła się uroczystość otwarcia nowo 

powstałego boiska wielofunkcyjnego ,, Orlik”. Od tej chwili będzie można grać 

na nim w piłkę nożną, siatkówkę i koszykówkę, a także w tenisa. 

 W uroczystości brali udział przedstawiciele władz miasta Radomia m.in. 

prezydent Radosław Witkowski i wiceprezydent Konrad Frysztak, ks. proboszcz 

Mirosław Nowak, który poświęcił boisko, dyrekcja I LO oraz uczniowie naszej 

szkoły. Podczas ceremonii otwarcia kompleksu sportowego przemawiali 

przedstawiciele miasta i szkoły. Następnie miało miejsce uroczyste przecięcie 

wstęgi.  

Po części oficjalnej nastąpił pierwszy rzut piłką do bramki przez prezydenta. 

Potem rozpoczęła się część artystyczna, podczas której swoje umiejętności 

sportowe prezentowała młodzież z naszej szkoły m.in. koszykówkę, karate, 

pływanie, piłkę nożną i akrobacje. Później został rozegrany mecz piłki nożnej. 

Na zakończenie przyszedł czas na coś dla duszy i ciała, czyli piękny tort  

w kształcie boiska. Bardzo cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że od tej pory 

na lekcjach wychowania fizycznego będziemy mieli do dyspozycji takie 

wspaniałe boisko! 

 

Tekst: Klaudia Piwońska i Ewa Pawłowska, Ic 



Otwarcie boiska szkolnego 
w obiektywie 

Szymona Goździewskiego z klasy I c 
 

 
Pani Dyrektor I LO Agnieszka Ścieglińska                      Prezydent  Radomia  oddaje strzał                 

w towarzystwie władz Radomia.                                      do  bramki. 

   

 

Pokaz artystyczny w wykonaniu uczniów naszego liceum. 

   

Pierwszy mecz na nowym boisku. 



 

Marcepanowy tort w kształcie boiska szkolnego przygotowali rodzice uczniów. 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego! 



W szkolnej bibliotece 

 

Alicja w krainie czarów. 

Wystawa zdjęć Marty Trojanowskiej  

w Szkolnej Galerii MOL 

 

12 października b.r. odbyło się spotkanie w ramach Międzynarodowego 

Miesiąca Bibliotek Szkolnych. Kilku przedstawicieli klas pierwszych miało 

okazję uczestniczyć w tym spotkaniu z autorką wystawy pt. „Powrót do krainy 

czarów”. Pani Marta Trojanowska (Michalska) jest absolwentką naszej szkoły  

z 2002r. Na co dzień pracuje w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Radomiu. 

 

Wystawa nie dotyczyła jednak znanej książki oraz przedstawionej w niej 

bohaterki, lecz życia pierwowzoru znanej wszystkim Alicji. Autorka 

zapoznawszy się z jej życiorysem, przedstawiła na fotografiach sceny z jej 

rzeczywistej „krainy”, która niestety nie okazała się tak kolorowa jak w książce. 

 

 

Tekst i zdjęcie:  Sylwia Latosek, Andżelika Janowska, Marta Tuzimek , I c 

 



Na szkolnej scenie 

Dzień Nauczyciela 

Z Okazji Waszego Święta!!! 
 

Dzień Edukacji Narodowej- polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego, 

zwane również Dniem Nauczyciela obchodzone jest 14 października. Dzień 

Edukacji Narodowej został ustanowiony na pamiątkę utworzenia z inicjatywy 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej 

dokładnie 14 października 1773 roku. 

 

       

 

 
 

 

W środę 14 października o godzinie 9 odbyła się uroczysta akademia  

z okazji Dnia Nauczyciela. Prowadzący złożyli najserdeczniejsze życzenia 

Gronu Pedagogicznemu naszej szkoły z okazji Jego święta, a następnie 

mogliśmy wysłuchać słów, które z okazji dzisiejszego święta przygotowała dla 

nas Pani przewodnicząca rady rodziców.  

Kolejnym punktem obchodów Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie 

nagród nauczycielom, jak i pozostałym pracownikom szkoły przez Panią 

wicedyrektor Teresę Ciepły za Ich wysiłek włożony w wychowywanie  

i nauczanie młodzieży oraz za podjęte starania, aby nasza szkoła funkcjonowała 

jak najlepiej.  



Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną. W tym roku 

przygotowali ją uczniowie klasy II a  pod opieką Pani profesor Małgorzaty 

Maciaszczyk. Uczniowie wcielający się w role nauczycieli odegrali scenkę,  

w której opowiadali ,jak ciężki jest los belfra. W przedstawieniu oprócz 

czarnych stron tego zawodu zostały przedstawione również jego atuty i zalety.  

Później dane nam było obejrzeć skecz zatytułowany ,,Powtórka przed 

maturą”. Na zakończenie uczniowie ponownie życzyli Gronu Pedagogicznemu  

i personelowi szkoły wszystkiego co najlepsze oraz podziękowali za ich pracę  

i starania.  

 

 
 

Do życzeń dołącza się również cała redakcja gazetki szkolnej,, Copernicus”, 

jeszcze raz życząc pracownikom naszego liceum powodzenia w życiu 

zawodowym, jak i w prywatnym. 

 

 

W dniu tego wspaniałego święta 

za trudną pracę z nami i okazane serce 

chylimy głowy w ogromnej podzięce. 
 
 

 

Tekst: P. Nogaj, K. Redestowicz , I a.        Zdjęcia: K. Świtas, B. Orłowski, I a 

 

 

 



Listopad, listopad… 
 

 
Fot. TEAM 

                                       

pamięcią być blisko... 

 

1 listopada- jesienny, szary dzień. Jeden z kolejnych w całym roku,  

a jednak szczególny. Jest to dzień  Wszystkich Świętych, bardzo ważny dla 

mnie i mojej rodziny, jak i dla każdego człowieka.  

Dzień ten rozpoczynamy uczestnicząc we Mszy św., która sprawowana 

jest w intencji wszystkich zmarłych. Następnie udając się na cmentarze, 

odwiedzamy groby naszych bliskich zmarłych czy też znajomych i zapalamy 

symboliczny znicz lub składamy kwiaty. Paląc znicze, często wspominamy 

osoby, których już z nami nie ma. Przywołujemy miłe chwile, spotkania, 

momenty szczęścia i smutku. Na koniec dochodzimy do wniosku, że nie 

będziemy mogli powtórzyć tego, czego mieliśmy okazję doświadczyć dzięki tej 

osobie. Niekiedy uronimy łzy, nadejdzie chwila smutku i zadumy. Ale 

pamiętajmy, że Bóg nie zabiera ludzi po to, by były nieszczęśliwe. Bóg sam  

w sobie jest szczęściem i chce dla nas jak najlepiej. Opuszczając cmentarz, 

zwykle robimy to w głębokiej tęsknocie za zmarłymi. Co rok  zapalamy 

świeczkę na zapomnianym grobie oraz modlimy się za zmarłych. W tym dniu 

każdy zasługuje na modlitwę oraz pamięć. Nie możemy zapominać również  

o tych, którzy oddali swoje życie za naszą Ojczyznę. Groby nieznanego 

żołnierza są dla nas czymś szczególnym. Poprzez symboliczny znicz  oddajemy 

hołd i szacunek poległym za nas obywatelom. 

 Dzień Wszystkich Świętych to czas szczególny, wystawiamy na ołtarze 

zmarłych świeckich, świętych, którzy osiągnęli doskonałość oraz naszych 

krewnych zmarłych. 

Tekst: Aleksandra Szymańska, Ia 



Wielki Polak wciąż żywy  

w naszej pamięci 

Święty Jan Paweł II 

Anna Czyżycka , I a 

 
Święty Polak  

  

Kiedy byłam jeszcze mała i niewiele rozumiałam, 

Mówili mi mama i tata, 

Że w Rzymie rok cały trwa lato... 

Mówili, że tam w Watykanie, państwie niewielkim choć wielkim, 

Polak zasiada na tronie, 

By służyć Bożej Koronie. 

Że Karol… 

Chłopaka z Wadowic, którego tak wielu tu znało, 

szesnastego października konklawe  papieżem wybrało. 

Tak bardzo cieszyli się wszyscy, 

Tak dumni byliśmy szalenie, 

Z tego, że syn polskiej ziemi,  Piotrowej Bazyliki ujrzał sklepienie. 

  

I mieliśmy „swego” człowieka, co tak blisko żył w cieniu Boga, 

A życiem swym dawał świadectwo jak trzeba kochać Boga. 

Czas mijał i lata mijały, a ja coraz starsza byłam 

I sama mogłam ocenić to, na co przez lata patrzyłam. 

Nie sposób Cię nie słuchać, nie dało się nie kochać Ciebie, 

Czuli to ludzie na ziemi, wiedzieli to święci w niebie. 

Gdy ziemską skończyłeś pielgrzymkę – świętym ogłosi Ciebie. 

  

                                                                                                

 
                                    Fot. Piotr Ludwiński, III c 


