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Piąty, ostatni w tym roku szkolnym numer gazetki, poświęcony jest 

tematyce historyczno-muzealnej. Zbliżają się wakacje, więc zamieściliśmy  

w tym wydaniu kilka sielskich, uroczych letnich pejzażowych fotografii. 

Zdjęcia do aktualnej gazetki wykonały- Agata Maślanka i Klaudia Zegarek  

z I d oraz Aleksandra Górnicka z I a. 

 

Fot. Klaudia Zegarek 
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Majowa noc muzeów w Radomiu 

 

 

 

W dniu 23 maja wszystkie muzea w Polsce otwarte były nocą. Noc muzealna to 

wspaniałe wydarzenie organizowane co roku, również w Radomiu. Ja wybrałam się do 

Muzeum im. Jacka Malczewskiego. Atrakcje zorganizowali uczniowie Zespołu Szkół 

Skórzano-Odzieżowych, Stylizacji i Usług. Przygotowali pokaz mody, recital wokalistek  

a także żywe obrazy, czyli teatralne ilustracje dzieł sztuki. 

Noc muzealna to jedyny dzień w roku, który daje nam możliwość obejrzenia muzeum od 

innej strony. Wszystkie sale są otwarte. Największe wrażenie zrobiła na mnie pracownia 

konserwacji dzieł sztuki. Pracownicy starali się wytłumaczyć, jak przebiega renowacja dzieł 

sztuki. Interesujące były wszystkie wystawy stałe, jak i te okresowe. Moją uwagę przykuła 

wystawa prezentująca kukiełki, lalki, pacynki oraz rekwizyty z najsłynniejszych bajek dla 

dzieci wystawianych na deskach najstarszych teatrzyków.  

Noc muzealna cieszyła się sporym powodzeniem wśród mieszkańców. Wszyscy, którzy 

w tym roku nie wzięli udziału w tym wydarzeniu, mogą to zmienić już w przyszłym roku, do 

czego szczerze zachęcam. 

 

 

                                                                                                      Aleksandra Górnicka,  Ia 

Fot. Aleksandra Górnicka 
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„ POZNAJEMY OJCOWIZNĘ” 

Wywiad z Adelą Machel 

Dziś rozmawiam z Adelą Machel, uczennicą klasy 

pierwszej d I LO w Radomiu, która jest laureatką  XXI edycji 

Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego 

„Poznajemy Ojcowiznę”. Za pracę „Z archeologią za pan brat, 

czyli moje poznawanie Piotrówki” zajęła III miejsce w Polsce. 

Opiekunem merytorycznym Adeli jest pani Ewa Kutyła.  

Agata M.: Jak udało Ci się zajść aż tak daleko? 

Adela M.: Zwyczajnie, pisząc prace zawsze staram się dawać  

z siebie wszystko. Tym razem wyjątkowo się to opłaciło.  

Agata M.: Dlaczego akurat ten konkurs tak Cię pociąga? 

Adela M.: Gdy o nim przeczytałam, od razu pomyślałam  

o badaniach prowadzonych na Piotrówce. Uznałam, że 

powinna się o nich dowiedzieć większa grupa ludzi. 

Agata M.: Zdobyłaś trzecie miejsce. Czy cieszysz się z tego, że osiągasz szczyty?  

Adela M.: Tak, chociaż wiem, że nie tylko to się liczy.  

Agata M.: Czy marzyłaś o takim miejscu na podium?  

Adela M.: Nie, z reguły nie myślałam o konkursach o takim zasięgu.  

Agata M.: Jak długo pracowałaś na swój sukces?  

Adela M.: W sumie około 2 miesięcy. Była to dość żmudna praca. 

Agata M.: Czyli było ciężko? 

Adela M.: Myślę że tak, a przynajmniej obowiązki nie należały do najlżejszych.  

Agata M.: Czy pomagał ci ktoś w twoich osiągnięciach ? 

Adela M.: Tak. Pani bibliotekarka- pani profesor Ewa Kutyła. 

Agata M.: A czy inni koledzy/koleżanki zazdrościli Ci Twojego sukcesu?  

Adela M.: Myślę, że nie tyle mi go zazdrościli, co byli zdziwieni ilością pracy, jaką w niego 

włożyłam. 

Agata M.: Inni zapewne chcieliby osiągnąć to co ty. Jakie wskazówki im dasz ?  

Adela M: Trzeba się starać i dawać jak najwięcej z siebie, ale nie tylko na tym oparty jest 

sukces. Najważniejszą sprawą jest to, by tworzyć rzeczy związane z naszymi 

zainteresowaniami i pasjami. 

Agata M.: Dziękuję za podzielenie się swoimi doświadczeniami. Życzę dalszych sukcesów. : 

Adela M.: Ja również dziękuję.                                               

 

                                                                        Wywiad przeprowadziła Agata Maślanka, I d 
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W związku ze zbliżającymi się wakacjami cały zespół redakcyjny wraz z opiekunami 

składa Wszystkim życzenia bezpiecznego, wspaniałego wypoczynku letniego,  

pięknej pogody i niezapomnianych wrażeń.  

Wracajcie do nas we wrześniu – odprężeni,  uśmiechnięci i radośni.  

Do zobaczenia! 

 

  

Fot. Agata Maślanka 

 

Fot. Agata Maślanka 

 


