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Akademia z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
,,Ojczyznę kocha się nie dlatego, że wielka,
ale dlatego, że własna”
Uroczysta akademia z okazji 231
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyła
się właśnie pod tym hasłem. Przybliżyła ona
uczniom naszej szkoły to ważne wydarzenie.
Na wstępie dyrektor szkoły Pan Rafał
Pawlikowski
przywitał
całą
społeczność
szkolną
wraz
z
zaproszonymi
gośćmi.
Podkreślił jak ważna dla Polaków była uchwalona Konstytucja 3 Maja.
Tego święta nie byłoby, gdyby nie ci, którzy stworzyli ten ,,cud
majowy”. Wymienić tu należy autorów przygotowujących w tajemnicy tekst
konstytucji. Należeli do nich: król Stanisław August Poniatowski, marszałek
Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Stanisław Staszic i inni. Datę 3 maja
wyznaczono na dzień ,,zamachu stanu”. Pomimo tego, że Konstytucja 3 Maja
obowiązywała zaledwie 15 miesięcy, przeszła do historii jako najważniejsze
wydarzenie I Rzeczpospolitej .
To właśnie podkreślali wierszem i piosenką uczniowie klas IV- VIII,
autorzy akademii upamiętniającej tę, tak ważną dla Polaków rocznicę. To po
to dziś przypominamy karty historii, by czerpać z nich siłę i mądrość,
wartości, które pozwalały Polakom przetrwać trudne czasy.
Cała uroczystość przygotowywały: Katarzyna Kalita, Danuta Pyzara,
Ewa Piasta (dekoracje). Urszula Rejmer (oprawa muzyczna) i Artur Mordak
(nagłośnienie).
Danuta Pyzara

Dzień Flagi
Samorząd Uczniowski
i Młodzieżowa Rada Gminy Wieniawa
uczestniczą w obchodach Dnia Flagi
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
obchodzimy 2 maja. Co roku tego dnia
Polacy z dumą eksponują barwy
ojczyste. Na zewnątrz swych domów
wywieszają flagi biało-czerwone. Pragną
w ten sposób wyrazić szacunek,
patriotyzm i propagować wiedzę o
polskiej tożsamości oraz symbolach narodowych. Flaga Polski jest z nami we
wszystkich ważnych chwilach, podczas
narodowych i uroczystych wydarzeń,
także w dni żałoby po stracie wybitnych i
odważnych Polaków, w momentach
wzruszeń i radości.
Uczniowie
naszej
szkoły
–
przedstawiciele
Samorządu
Uczniowskiego oraz Młodzieżowej Rady
Gminy
Wieniawa
w
tym
roku
uczestniczyli
w
obchodach
Dnia
Flagi
zorganizowanych w parku przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Wieniawie. Z wielkim
zaangażowaniem i dumą szyli flagi dla siebie i
innych
mieszkańców
Naszej
Gminy,
uczestniczyli w turnieju wiedzy dotyczącym
naszej historii i symboli narodowych. Chętnie
malowali flagi farbami na kartkach oraz na
rękach kolegów i koleżanek, a później dumnie je
eksponowali. Śpiewali i recytowali utwory o
treści patriotycznej. Wspólnie odśpiewali Hymn
Narodowy, a towarzyszyła im Flaga Biało Czerwona.
Opiekunowie:
Anna Piasta
Agnieszka Czyżykowska

Wydarzenie
zorganizowane
przez
Stowarzyszenie Oświatowe Wieniawa,
sfinansowane ze środków projektu
"Centrum
Usług
Społecznych
w
Wieniawie" finansowanego w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Niezapominajka 2022
Maria Konopnicka
,,Niezapominajki”
Niezapominajki
to są kwiatki z bajki!
Rosną nad potoczkiem,
patrzą rybim oczkiem.
Gdy się płynie łódką,
Śmieją się cichutko
I szepcą mi skromnie:
„Nie zapomnij o mnie”.
13 maja w naszej szkole obchodziliśmy Dzień
Polskiej Niezapominajki. Hasło przewodnie tego święta
brzmiało: ,,Nie zapomnij o świecie przyrody i
przyjaźni”. Miało ono na celu przypomnieć nam o
obowiązku dbania o przyrodę, zainteresować nas
ekologią i uczyć okazywać szacunek drugiej osobie.
Tego dnia atrakcji było mnóstwo. Cała szkoła i plac
wokół niej mienił się na niebiesko. Wszędzie wisiało
wiele
kwiatów. Najmłodsi budowali ,,Farmę
wiatrakową” i tworzyli śliczne i pomysłowe prace plastyczne z recyklingu.
Trwał również konkurs na ,,Najbardziej niebieską klasę”, w którym wzięli
udział wszyscy uczniowie i wychowawcy.
Najbardziej niebieską klasą
okazała się klasa 3b, a 8c i oddział przedszkolny deptał im po piętach.
Wygrani mieli nie tylko ubrania koloru niebieskiego, ale także biżuterię i inne
gadżety.
Super
atrakcją
była
też
niezapominajkowa
fotobudka,
w
której
pamiątkowe zdjęcia robili sobie uczniowie,
nauczyciele oraz rodzice. Miłym zaskoczeniem
była dla nas wizyta wójta naszej gminy Pana
Krzysztofa Sobczaka.
Cały dzień upłynął w miłej atmosferze i
uświadomił nam jak ważny jest szacunek do
przyrody i drugiego człowieka.
Maja Puszka 8c

Egzaminy 8-klasisty
Kończąc
szkołę
podstawową każdy z nas
musi napisać egzamin z
matematyki,
języka
polskiego
oraz
języka
nowożytnego (w naszej
szkole były to angielski
albo niemiecki).
Czas egzaminów: 120min
(język polski), 100min(matematyka) i 90 min (język angielski lub niemiecki). Po
skończeniu egzaminu musimy przenieść zaznaczone odpowiedzi na kartę
odpowiedzi, znajdującą się na końcu arkusza. Zwolnieni z tego obowiązku są
jednak dyslektycy, którzy przez swoją przypadłość mogą zostawić tę kartę pustą.
Przedmiotami, które można przynieść na egzamin są: długopisy czarno piszące,
linijka, legitymacja. Wszelkie urządzenia elektroniczne, takie jak telefon,
musieliśmy wcześniej zostawić w sali.
Wielu z was zadaje sobie pytanie: "Jak egzaminy przebiegały w szkole w
Wieniawie?".
Zaczynały się one o godzinie 9:00 , lecz uczniowie zjawiali się w szkole już
o 8:00. Wraz z wychowawcą spotykali się w wyznaczonej wcześniej sali, po czym
o 8:10 sprawdzana była lista. W przypadku niezjawienia się któregoś z uczniów,
wychowawcy dzwonili do rodziców z pytaniem o powód. Po niedługim czasie do
klasy przychodził nauczyciel i zabierał jednego z uczniów do sekretariatu, aby
był świadkiem wyjmowania z sejfu arkuszy. Było to bardzo ważne, by nikt nie
mógł zarzucić, iż ktoś miał możliwość wcześniejszego podejrzenia pytań. Kilka
minut przed rozpoczęciem egzaminu wszyscy uczniowie dostali przed wejściem:
kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz peselem, kopertę z naklejkami oraz
karteczkę z numerem wylosowanego wcześniej
stolika. Egzamin rozpoczynał się równo o 9:00.
Uczniowie kodowali pierwszą stronę za pomocą
wcześniej rozdanych kartek.
Po zakończeniu pracy ponownie szliśmy do
sali, w której czekał na nas wychowawca.
Razem z rówieśnikami mogliśmy komentować
zadania
oraz
opowiadać
o
swoich
Źródło Internet
odpowiedziach.
Mimo lekkiego stresu naprawdę podobało mi się pisanie egzaminów.
Wiem, że może brzmieć to zaskakująco, lecz chętnie bym je powtórzyła. Już
niedługo zakończymy ten etap naszego życia, jakim jest szkoła podstawowa i
zaczniemy nowy- nieznany. Szkoła średnia może wywoływać u wszystkich
zupełnie inne emocje. Fakt, że 1 września nie wrócimy do naszej klasy, a
wychowawcy nie będą pytać nas: ,,Jak wam minęły wakacje", jest bardzo
przykry. Poznamy jednak wiele nowych ludzi i zdobędziemy wielu przyjaciół.
Jestem wdzięczna nauczycielom za trud i pracę , którą włożyli, by przygotować
nas do egzaminów. Dzięki Wam daliśmy radę godnie zakończyć tę przygodę oraz
dostaliśmy możliwość wybrania wymarzonych szkół. Dziękujemy!!!

Alicja Rzeźnik 8b

Wycieczki, wycieczki
Po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa na nowo ruszyły
wycieczki szkolne. Uczniowie naszej szkoły chętnie brali udział w tych
wyjazdach. Oto kilka relacji z takich wyjazdów.

Wycieczka po Ziemi Sandomierskiej
W dniu 9 maja 2022 roku uczniowie klas 6a,
7a, 7b, 7c, 7d udali się na całodniową wycieczkę
edukacyjną po Ziemi Sandomierskiej. Zwiedzili
Opatów, a w nim Kolegiatę św. Marcina ze słynnym
Lamentem Opatowskim oraz Bramę Warszawską –
pozostałość muru obronnego miasta z XVI wieku.
Duże zainteresowanie na trasie wycieczki
wzbudził
wspaniały
Zamek
Krzyżtopór
w
miejscowości Ujazd. Przejazd do Sandomierza
rozpoczął się przejściem przez słynny, malowniczy wąwóz lessowy zwany Wąwozem
Królowej Jadwigi.
Po wspólnym obiedzie w Zamkowej Karczmie uczniowie kontynuowali
zwiedzanie Sandomierza, zaczynając od Rynku, którego zabytkowe kamieniczki w
ostatnim czasie służyły jako scenografia do serialu „Ojciec Mateusz”. Podziwiali
niezwykłą romańsko-gotycką architekturę, Kościół św.
Jakuba, Dom Długosza, Zamek Królewski, Bramę
Opatowską zbudowaną w XIV wieku z fundacji
Kazimierza Wielkiego. Duże zainteresowanie uczniów
wzbudziła historyczna furta w murach miejskich,
zwana Uchem Igielnym oraz ogromny 80-kilogramowy
pierścień z oczkiem krzemienia pasiastego wykonany
przez sandomierskiego artystę Cezarego Łutowicza.
Pełni wrażeń i wzbogaceni o nową wiedzę z
zakresu historii Polski w godzinach wieczornych
powrócili do Wieniawy

Wycieczka szlakiem bohaterów ,,Kamieni na szaniec”
W dniu 19 maja 2022 r. uczniowie klas
ósmych wspólnie z nauczycielami – opiekunami
udali się na wycieczkę do Warszawy szlakiem
bohaterów ,,Kamieni na szaniec”, której celem było
przybliżenie uczniom wydarzeń, miejsc i bohaterów
opowiedzianych przez Aleksandra Kamińskiego w
książce pod takim samym tytułem.
Na początku uczniowie zwiedzili Muzeum
Powstania Warszawskiego, mieszczące się w
budynku zabytkowej tramwajowni, które zostało otwarte w 60 rocznicę wybuchu walk o
Warszawę. Muzeum jest hołdem dla warszawiaków, którzy walczyli i ginęli za wolną
Polskę i jej stolicę. Podczas zwiedzania muzeum, uczniowie mieli okazję przejść kanałem
służącym m.in. do łączności, transportu broni i przemieszczania się powstańców oraz
obejrzeć projekcję filmu ,,Miasto ruin”, które pokazało ogrom zniszczenie miasta i ruiny, z
których musiała dźwignąć się Warszawa.
Kolejnym punktem na trasie zwiedzania było Mauzoleum Walk i Męczeństwa, które
mieści się w podziemiach obecnego budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Było tam
więzienie śledcze, gdzie torturowano zatrzymanych i dokonywano egzekucji.

W dalszą trasę uczniowie ruszyli szlakiem więźniarki przewożącej m.in. Rudego
i innych więźniów z al. Szucha na Pawiak. Dzięki temu miejsca, o których czytali w
lekturze, mogli zobaczyć na żywo.
W Muzeum więzienia Pawiak zobaczyli cele, w
których przetrzymywano więźniów oraz wystawę
eksponatów z czasów wojny. Ważną dla uczniów
częścią zwiedzania
muzeum, była
możliwość
wysłuchania
nagrań
fragmentów
grypsów
opowiadających
o
dramatycznych
przeżyciach
więźniów. Cisza, która towarzyszyła słuchaniu było
bardzo wymowna, a wśród uczniów zapanowała
powaga, godna uczczenia pamięci bohaterów.
Ostatnim punktem wycieczki był Cmentarz wojskowy na
Powązkach – uczniowie przemierzali kolejne alejki w ciszy i
zadumie, patrząc na groby młodych, niewiele starszych od
nich bohaterów, którzy zginęli w walce o ojczyznę.
Wzbogaceni o ważną lekcję historii o Warszawie i
bohaterach ,,Kamieni na szaniec”, około godziny 19
wróciliśmy do Wieniawy.

Szlakiem największych atrakcji świętokrzyskich
Dnia 19 maja 2022 r. uczniowie klas IV
wraz z wychowawczyniami: Danutą Pyzarą,
Dorotą Wrzesień i Katarzyną Kalitą, podziwiali
uroki Gór Świętokrzyskich i okolic. Pierwszym
punktem wycieczki było zwiedzanie Muzeum i
Rezerwatu
Archeologicznego
“Krzemionki”kompleksu prahistorycznych kopalń krzemienia
pasiastego,
jednego
z
najciekawszych
i
największych obiektów tego typu na świecie.
Najwięcej emocji wzbudziła, znajdująca się 11
metrów pod ziemią, trasa turystyczna, która prezentowała oryginalne wyrobiska
neolitycznych kopalń oraz hałdy górnicze sprzed 5000 lat.
Kolejnym celem wyprawy było Żywe Muzeum Porcelany w Ćmielowie, gdzie
uczniowie odkrywali tajniki ręcznej produkcji porcelanowych wyrobów: od powstawania
formy, przez suszenie odlewu, czyszczenie, wypalanie, szkliwienie, malowanie i
wielokrotne wypalanie. Na Wystawie Starej Porcelany dzieci obejrzały przepiękną
kolekcję historycznej już porcelany – począwszy od fajansów Małachowskiego
(założyciela fabryki) po współczesne projekty oraz kolekcję
porcelanowych figurek z różnych zakątków świata.
Następnie udaliśmy się do Opatowa. Pod opieką
przewodnika wyruszyliśmy na wędrówkę po tym pełnym
historii mieście. Zwiedziliśmy kolegiatę św. Marcina oraz
Bramę Warszawską.
Ostatnim punktem wycieczki były ruiny największej
magnackiej rezydencji XVII-wiecznej Europy- zamku
Krzyżtopór w Ujeździe. Spacer z przewodnikiem, urozmaicony
opowieściami o historii zamku, kolejnych właścicielach oraz
zamkowymi legendami, dostarczył wielu niezapomnianych
wrażeń.
Wyjazd pozwolił na wspaniały wypoczynek w miłej
atmosferze. Zadowoleni i chętni na następny wyjazd, w
godzinach wieczornych, wróciliśmy w rodzinne strony.

„Wycieczka

do Kazimierza Dolnego
Podróże są jedyną rzeczą, na
którą
wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi”

W dniu 31 maja 2022 roku uczniowie
klas drugich Publicznej Szkoły Podstawowej z
Klasami Sportowymi im. Jana Kochanowskiego w
Wieniawie wyruszyli na wycieczkę turystyczno –
krajoznawczą do Kazimierza Dolnego. Celem
wyjazdu było uwrażliwienie dzieci na piękno
polskich miast i ich zabytków, nabywanie umiejętności kulturalnego zachowania w
miejscach publicznych, integracja zespołów klasowych.
Wizytę w Kazimierzu rozpoczęliśmy od rejsu po Wiśle przy pięknej, słonecznej
pogodzie. Malownicze widoki oglądaliśmy w towarzystwie krążących wokół mew.
Miasto słynie nie tylko z pięknych krajobrazów, ale
również ze wspaniałych zabytków architektury,
malowniczych kamieniczek i charakterystycznego
rynku. Na uczestnikach wycieczki największe
wrażenie wywarło zdobywanie Góry Trzech Krzyży
z piękną panoramą miasta oraz Wąwozy
Korzeniowe. Wycieczka odbywała się w miłej
atmosferze. Po trudach zwiedzania zjedliśmy
smaczny obiad w restauracji w Puławach.
Wróciliśmy pełni wrażeń z nadzieją na powrót do
tych miejsc.

Klasy 5a i 6a na wycieczce w Muzeum Wsi Radomskiej
Dobra passa wycieczek PSP w Wieniawie
trwa. 13 czerwca w poniedziałek klasy 5 i 6
wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę po
Muzeum Wsi Radomskiej. Mimo, że deszcz
dokuczał w prawie całej okolicy, uczniowie z
Wieniawy mieli chyba specjalne względy, gdyż
pogoda w Radomiu dopisała. Świeciło piękne
słońce, które oświetlało drewniane chaty,
traktory i majestatyczne dworki. Szczególne
wrażenie na uczniach zrobiła zagroda ze zwierzętami i stary sprzęt. Na koniec
Wszyscy wygodnie usiedli przy ognisku i zjedli
gorące
pieczone
kiełbaski.
Całości
towarzyszyły dźwięki piosenek harcerskich i
wspaniała atmosfera.

Dzień Matki
Jak każdy z nas wie Dzień
Matki w Polsce obchodzony jest
26 maja. To święto ma na celu
wyznanie miłości dla wszystkich
mam, pokazanie , że są dla nas
ważne i wiele im zawdzięczamy.
Każdy z nas obchodzi je w inny,
Źródło Internet
wyjątkowy sposób, jednak w tym
roku
dla
8-klasistów
odbyło
się
ono
zupełnie
inaczej.
Data ta była również dniem pisania egzaminów z języka
angielskiego. Przypadała właśnie w ten ważny dzień. Mogło być to pewnego
rodzaju zmianą w sposobie obchodu święta. Jest to zrozumiałe, że uczniowie
podczas pisania tak istotnego w ich życiu testu mogą być zestresowani i nie
myśleć o niczym innym niż o koncentracji i skupieniu się ,by dać z siebie
100%. Zapytałam więc z zaciekawieniem moich rówieśników, jakie plany
mają na uszczęśliwienie tak ważnych w ich życiu kobiet. Jedni odpowiedzieli,
iż standardowo w wolnym czasie wybierają się do sklepu oraz kwiaciarni, w
celu kupienia drobnego upominku , wszystko po to, by podkreślić uczucia,
którymi ich darzą . Inni zaś odpowiedzieli, że nie mają jakiegoś specjalnego
planu ani prezentu, lecz chcą być w tym czasie ze swoją mamą i
porozmawiać , gdyż wcześniej nie zawsze mieli na to czas. Z pewnością
znaleźliby się także tacy, co zabierają je do restauracji czy planują jakiś
wyjazd , jednak zadajmy sobie pytanie , czy to jest naprawdę aż tak istotne ?
Nie ważne jak zaplanujemy ten czas najważniejsze jest to, by spędzić go
razem, bowiem z kim mają zjeść te wszystkie czekoladki, wąchać kwiatki ,
świętować , bawić się i przymierzać nowe ubrania jak nie ze swoim własnym
dzieckiem .
Drogie Mamy, z okazji tak wyjątkowego dla Was dnia pragnę życzyć
Wam wszystkiego o czym kiedykolwiek zamarzyłyście . Dużo
uśmiechu, radości z życia , zdrowia , ale przede wszystkim dumy ze
swoich dzieci. Mam nadzieję ,że patrząc na swoje pociechy myślicie
jak bardzo je kochacie i doceniacie ich starania i obecność w Waszym
życiu. Pamiętajcie , by w ten dzień zrobić coś dla siebie i czekać na
pomysły od Waszych najbliższych !!!
Żyjcie jak najdłużej, kochamy Was!!!
Alicja Rzeźnik 8b
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Dzień Dziecka
Dzień
Dziecka
to
święto
wyjątkowe dla młodszych jak i dla
starszych dzieci. Każdy młody człowiek
może wtedy pozwolić sobie na więcej słodkiego, zabaw, gier i wszystko, co
uwielbia najbardziej. W naszej szkole 01.06.2022r został zorganizowany
Dzień Dziecka z myślą o wszystkich uczniach szkoły w Wieniawie. Myślę, że
tego dnia nikt o nas nie zapomniał. A odbywało się to w następujący
sposób…...
Najpierw, gdy wszyscy przyszli
do szkoły, jak co dzień o godzinie 8:00,
zebraliśmy
się
z
wychowawcami
w
wyznaczonych salach. Równo o godzinie 9:00
wyszliśmy na boisko szkolne, gdzie były
przygotowane różnorodne atrakcje . Naszym
oczom ukazała się scena, ławki i wiele innych
interesujących obiektów. Już wtedy widać było
uśmiechy na twarzach dzieci. Każdy z nas
wiedział, że szykuje się niezapomniana
zabawa. Wraz z przyjaciółkami wcieliłyśmy
się w role klaunów i zabawiałyśmy
najmłodszych.
Po
pewnym
czasie
usłyszałyśmy, iż właśnie zaczyna się
konkurs wiedzy o Polsce. Podzielony był
on na dwie części. Jako pierwsi zmierzyli
się z tym wyzwaniem uczestnicy klas 4-6, a
następnie 7-8 . Wyniki konkursu można
zobaczyć na facebooku szkoły.
Później
rozpoczął się szkolny pokaz talentów.
Wszyscy zaprezentowali swoje umiejętności,
coś w czym są najlepsi . Zobaczyć można
było przeróżne choreografie taneczne ,
akrobacje oraz usłyszeć wykonanie utworów
muzycznych. W międzyczasie rozdawane były
słodycze, lizaki, lody, a także zorganizowany
grill z kiełbasą tak, aby nikt nie czuł głodu.
Po zakończeniu wszystkich występów przyszedł
czas na imprezę . Wspólnie zatańczyliśmy
najpopularniejsze tańce, takie jak belgijka .
W tym dniu mogliśmy zobaczyć też Panie
animatorki ,które przygotowały wiele zabaw
takich jak malowanie twarzy, tworzenie
własnych bransoletek lub gry z piłką i kolorami
. Odwiedzili nas policjanci ,którzy oferowali nam
znakowanie rowerów, pokazali sprzęt oraz
rozmawiali i odpowiadali na każde zadane

pytanie. Na koniec wszyscy rozeszliśmy się z pięknymi
wspomnieniami stworzonymi dzięki wszystkim uczestnikom
tej
imprezy.
Mam nadzieję, iż wszyscy mają podobne zdanie
do mojego. Ten dzień był nadzwyczaj kolorowy i malowniczy .
Mogliśmy przez to również spędzić super czas z kolegami i
koleżankami oraz bardziej ich poznać, chociażby to, jaki
smak lodów najbardziej lubią.
Czas dzieciństwa to niezapomniane chwile
beztroski i zabawy, poznajemy się, odkrywamy i to jest super!!!
Alicja Rzeźnik 8b.

Gratulacje dla Weroniki
Gratulacje dla Weroniki Szymańskiej
reprezentującej naszą szkołę i gminę Wieniawa, która
w ogólnopolskim konkursie wokalnym „Wygraj
szansę” decyzją jury otrzymała wyróżnienie, dyplom
oraz nagrodę rzeczową w postaci smartwatcha.
List gratulacyjny otrzymała również pani
Urszula Rejmer, nauczycielka muzyki naszej szkoły,
która przygotowała Weronikę.
W konkursie, który odbył się 6 czerwca 2022r. w sali
widowiskowej Radomskiej Orkiestry Kameralnej w
Radomiu, wzięło udział 20 wokalistek ze szkół
podstawowych. Weronika zaprezentowała się w
piosence Majki Jeżowskiej „Najpiękniejsza w klasie”.
Jury oceniło występy biorąc pod uwagę: walory głosowe,
muzykalność, techniczne umiejętności operowania głosem, interpretację,
oddanie klimatu piosenki, ruch sceniczny i ogólny wyraz piosenki
zaprezentowanej
przez
uczestnika
i
przyznało trzy nagrody główne za I, II i III
miejsca oraz trzy wyróżnienia.
Nasi uczniowie świetnie się
bawili na widowni oglądając występy
wokalne uczestniczek oraz przedstawienie
i
biorąc
udział
w
konkursach
przygotowanych
przez
organizatorów
konkursu.
Celem konkursu, zorganizowanego w
ramach programu edukacyjnego „Trzeźwość na co dzień” przez AGENCJĘ
TELEWIZYJNO ESTRADOWĄ TV MEDIA z Łodzi, było odkrywanie talentów
wokalnych muzycznie uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Góra Grosza policzona!
W naszej szkole w tegorocznej edycji Góry Grosza zebraliśmy 579.50zł
( ponad 50kg monet). Monety zostały posegregowane, zważone, przeliczone,
spakowane i przekazane do placówki Poczty Polskiej na rzecz " Towarzystwa
Nasz Dom".
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę.
Samorząd Uczniowski i Wolontariat

Z cyklu wielcy
Polacy
Wanda Rutkiewicz
Watykan, 10 czerwca 1979 r. Papież Jan
Paweł II z uwagą przygląda się niepozornemu
podarunkowi. Jest to kamyk – a jednak nie
byle jaki. Pochodzi z najwyższego szczytu
świata – Mount Everestu. „Dobry Bóg sprawił,
że nam obojgu tego samego udało się wejść tak
wysoko”. Ojciec Święty kieruje te słowa do
Wandy Rutkiewicz – pierwszej Europejki,
która zdobyła Mount Everest
Źródło Internet

Wanda Rutkiewicz jako pierwsza Polka i trzecia kobieta na świecie,
16 października 1978 roku, zdobyła najwyższy szczyt świata – Mount Everest.
Tego samego dnia kardynał Karol Wojtyła został papieżem.
Wanda Rutkiewicz urodziła się 4 lutego w Płungianach na Litwie, a
zaginęła 13 maja 1992 roku. Wybitna polska himalaista i alpinistka. Jej ojcem
był inżynier Zbigniew Błaszkiewicz, matką Maria z Pietkunów, siostrą Janina
Rutkiewicz, a braćmi Michał i Jurek Rutkiewicz.
Po zakończeniu II wojny światowej Wanda Rutkiewicz wraz z rodziną
zamieszkała jako repatriantka w Łańcucie, a następnie przeniosła się do
Wrocławia. Ukończyła II Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, gdzie zdała
maturę. Następnie podjęła studia na Politechnice Wrocławskiej, gdzie zdobyła
tytuł inżyniera na kierunku elektronicznym. Po ukończeniu studiów rozpoczęła
pracę w Instytucie Automatyki Systemów Energetycznych. Następnie
przeprowadziła się do Warszawy, gdzie podjęła zatrudnienie w Instytucie maszyn
Matematycznych.
Była dwukrotnie zamężna – w 1970 roku wyszła za mąż za Wojciecha
Rutkiewicza – taternika. Jej drugim mężem był austriacki alpinista i lekarz
Helmut Scharfetter.
Wanda
Rutkiewicz
w
młodości
była
dobrze
zapowiadającą
się
siatkarką. Występowała jako atakująca w pierwszoligowej drużynie AZS
Wrocław, a także w juniorskiej reprezentacji Polski, której była kapitanem. W
latach
70.
zdobyła
licencję
kierowcy
rajdowego. Swoją przygodę ze wspinaczką
górską rozpoczynała na Ślęży nieopodal
Wrocławia oraz w Rudawach Janowickich. W
1962 roku ukończyła kurs taternicki. Była
członkinią
Klubu
Wysokogórskiego
we
Wrocławiu, wrocławskiej Sekcji Grotołazów
oraz Klubu Wysokogórskiego w Warszawie.
W lipcu 1962 r., w szkółce taternickiej na
Hali Gąsienicowej, zaczęła swą wspinaczkową
Źródło Internet

przygodę z Tatrami. Niezwykle utalentowana, wspinała się w Alpach, Pamirze,
Hindukuszu, Himalajach. Była pionierką himalaizmu kobiecego.
16 października 1978 r., o godz. 13.45, jako
pierwsza Polka i Europejka, stanęła na szczycie
Mount Everestu – najwyższego szczytu świata.
„Świeciło
słońce.
Wyjęłam
z plecaka
i zostawiłam
na
szczycie
mały
kamyk
przywieziony z Polski”.
Wanda Rutkiewicz osiągnęła bardzo wiele.
Zdobyła 8 spośród 14 ośmiotysięczników. W tym
także uważany za najtrudniejszy i najbardziej
Źródło Internet
niebezpieczny szczyt K 2. Nie dane jej było
powrócić z ostatniej wyprawy. Zaginęła 13 maja 1992 r. w rejonie
Kanczendzongi.

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie roku szkolnego 2021/2022.
Wkrótce wakacje. Wszystkim życzymy udanego i bezpiecznego
wypoczynku wakacyjnego, wielu przygód i niezapomnianych przeżyć oraz
szczęśliwego powrotu do szkoły.
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