
Nadchodzi wrzesień 1963 roku. Już wia-
domo, że 9 dnia tego miesiąca rozpoczną 
się lekcje w pierwszej osiedlowej placówce. 
Szkoła zachwyca przestrzenią, ogromny-
mi holami na parterze i pierwszym piętrze, 
salą gimnastyczną znajdującą się w są-
siednim budynku, lecz połączoną z pozo-
stałą częścią korytarzem. Sale lekcyjne są 
duże, jasne, a dodatkowo można w czasie 
przerwy wyjść na teren przyszkolny ogro-
dzony parkanem. Oto jak wspomina wystrój 
szkoły z tego okresu wieloletnia nauczyciel-
ka nauczania początkowego pani Krystyna 
Jurkowska: Ówczesne sale lekcyjne w ca-
łości były wypełnione drewnianymi ławkami
(ze względu na ogromną liczbę uczniów 
w oddziałach – od 40 do 45), połączonych
z siedziskami, a w każdej ławce znajdował 
się okrągły wycięty na kałamarz otwór, zaś
z prawej i lewej strony zostały wyżłobio-
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50 LAT minęło... – Początki

Radomskie ulice – Biskup Jan Chrapek (1948-2001)

ne rynienki na pióra. Na ścianach wisiały 
drewniane, pomalowane czarną farbą ta-
blice kredowe, a pod nimi znajdowały się 
podest. Większość pomocy dydaktycznych 
była wykonywana przez nauczycieli, niekie-
dy z pomocą rodziców.
Te materiały gromadzono w skrzyniach 
z przykrywanym wiekiem, gdyż w salach 
lekcyjnych nie było regałów na pomoce. 
Oddając do użytku budynek szkoły, pomy-
ślano o wyposażeniu szkoły w pomoce na-
ukowe, na które składały się m.in.: tablice 
literowe, tablice ortograficzno-gramatycz-
ne, tablice cyfrowe, liczydła, bajki przed-
szkolne, mapy historyczne[…]. Oczywiście, 
pomoce te przeznaczono do różnych kla-
sopracowni, stanowiły bowiem niezbędne 
zaplecze dla praktycznej formy przekazu 
wiadomości przez nauczycieli.  

Jego imię nosi główna aleja parkowa pro-
wadząca z ulicy Żeromskiego do Katedry 
Opieki Najświętszej Marii Panny oraz most 
na Pilicy na obwodnicy Białobrzegów. 
Z ramienia Rady Konferencji Biskupów Eu-
ropejskich odpowiadał za media w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Był członkiem- za-
łożycielem Rady Programowej Katolickiej 
Agencji Informacyjnej. Ordynariuszem 
Diecezji Radomskiej został mianowany 
28 czerwca 1999 roku. Został powołany 
do papieskiej Rady Środków Społecznego 
Przekazu, był wiceprzewodniczącym Rady 
Episkopatu Polski ds. Środków Społeczne-
go Przekazu. Jako doktor teologii wykładał 
na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego oraz na Wydziale Dziennikar-
stwa Uniwersytetu Warszawskiego. Napi-
sał wiele książek i artykułów poruszających 

Z książki Izabelli Mosańskiej: „Zasłużeni dla Radomia i oko-
lic. Patroni radomskich ulic, czyli co wypada wiedzieć o swoim 
mieście…”

c.d. str. 4

problematykę etyki środków społecznego 
przekazu oraz obecności Kościoła w me-
diach. Z jego inicjatywy w Radomiu zostały 
otwarte stołówki dla ubogich prowadzone 
przez księży filipinów, ojców bernardynów 
i Caritas. Uruchomiono przychodnie lekar-
ską dla ubogich i pozbawionych ubezpie-

foto: Wojciech Stan
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Ulubiony kwiat:
Hiacynt – pięknie pachnie.

Film, który nigdy mi się nie znudzi: 
„Pulp Fiction” Quentina Tarantino.

Chciałabym zobaczyć:
Zorzę polarną.

Ulubiona książka:
„Cykl Inkwizytorski” Jacka Piekary oraz 
„Saga o wiedźminie” Andrzeja Sapkowkiego.

Wymarzone miejsce:
Nowa Zelandia.

Człowiek, którego podziwiam:
Zinedine Zidane – kiedyś wielki piłkarz, 
obecnie wielki trener.

Pierwsza randka:
Nie pamiętam.

Ulubione danie:
Dania kuchni azjatyckiej, włoskiej oraz 
owoce morza.

Pierwsza łza:
Pierwsza jedynka w szkole. (:

Pierwszy sukces:
Świadectwo z czerwonym paskiem w szkole 

 Zuzanna Wrześniak 5c

i dało się słyszeć, że Robert jest w ścisłej 
czołówce znanych im piłkarzy. Na sam ko-
niec spotkania zostało zrobione selfie wraz 
z uczniami z Johannesburga. Pani Aman-
da Calitz wspomniała także o spotkaniu na 
międzynarodowej grupie Microsoft Educa-
tor Expert. Jak na razie Publiczna Szkoła 
Podstawowa nr 34 wraz z panem Dariu-
szem Nowakiem odwiedziła 3 kraje i prze-
mierzyła około 20 tys. Kilometrów. Zapał ra-
domskiej młodzieży nie słabnie i niebawem 
kolejne podróże…  

i poruszała się na taborecie. Wtedy cały 
wolontariat postanowił odnowić jej miesz-
kanie, ponieważ było bardzo zniszczone. 
Osoby pracujące w wolontariacie przynio-
sły różne środki czystości, a ja zorganizo-
wałam nowy sprawny wózek inwalidzki.
Co zamierzasz w najbliższym czasie zro-
bić dobrego?
Wolontariat 6 grudnia wybiera się do schro-
niska, w którym będzie chodzić z pieska-
mi a za zebrane pieniądze z akacji „Złotó-
weczka dla pieseczka” zostaną zakupione 
karmy, ubranka i koce dla zwierząt.

Jakie masz pomysły na rozwój wolonta-
riatu?
Na pewno chcę więcej pomagania i naj-
lepiej, żeby zaangażowała się cała nasza 
szkoła.

Jak dużo czasu zajmuje Ci wolontariat?
Na wolontariat poświęcam dwie godziny 
tygodniowo. Pomagamy systematycznie, 
nie włączając w to akcji. Gdy angażuję się 
w jedną akcję, to nawet zajmuje mi cały 
weekend. 

Jak godzisz wolontariat z nauką?
Daję radę, ale najpierw pomagamy a dopie-
ro odrabiamy lekcje, ponieważ nauka też 
jest bardzo ważna.

Czy warto być wolontariuszem?
Zapewniam, że warto pomagać innym i być 
wolontariuszem. Pomagajmy, jak tylko 
umiemy!  Tomasz Olchowy 5c  Jan Mazur 5c

GWIAZDOZBIÓR

Bartosz Badeński z owocami 
morza

Rozmowy (nie)kontrolowane – zawodowy pomagacz

English is easy – Mystery Skype

Jak trafiłaś do wolontariatu?
Gdy byłam młodsza, w klasie 1−3 zauwa-
żyłam, jak wolontariusze wkładają swoje 
serce w pomoc. Dlatego w czwartej klasie 
zgłosiłam się do wolontariatu.

Czym zajmujesz się w wolontariacie?
W wolontariacie pomagamy, organizuje-
my różne akcje i bawimy się z młodszymi 
dziećmi.

Co Ci daje praca w wolontariacie?
Praca w wolontariacie daje mi satysfakcję 
i radość, kiedy pomagam.

W jakich akcjach uczestniczyłaś?
Uczestniczyłam w takich akacjach jak: zło-
tóweczka dla pieseczka, pomoc w semi-
narium, zbiórka żywności, zjazd kajakarzy, 
pomoc dla schroniska i wiele innych.

Przedstaw mi najciekawszą akcję i dla-
czego jest dla Ciebie tak ważna?
Dowiedzieliśmy się o trudnej sytuacji pani 
Danusi, która jest osobą niepełnosprawną 

Są widoczni na terenie szkoły. Nie ma tygodnia bez ich akcji. 
Na pytanie „Czy warto być wolontariuszem?” próbowała odpo-
wiedzieć Aleksandra Chyska z klasy 6b

Uczniowie, nie ruszając się z miejsca, 
przebyli około 14.176 km. Wizyta w Jo-
hannesburgu w szkole podstawowej u pani 
Amandy Calitz była niezwykłym doświad-
czeniem. Uczniowie, posługując się tylko 
językiem angielskim, wymienili doświad-
czenia na temat swoich szkół, ulubionych 
przedmiotów, a także zajęć pozaszkolnych. 
Niesamowitym zaskoczeniem dla naszych 
uczniów była odpowiedź na pytanie: Do 
you know Robert Lewandowski? Odpo-
wiedź dzieci z Afryki była entuzjastyczna 

Kolejną podróż w ramach Mystery Skype odbyli uczniowie kla-
sy 6A. Tym razem celem podróży był Johannesburg w Republice 
Południowej Afryki
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naUCZYCIELE naWESOŁO

NASI POECI

Wychowawcą klasy jest pani Paulina Ma-
kowska. Klasa liczy 28 uczniów: 15 chłop-
ców i 13 dziewczynek. Do samorządu klaso-
wego należą: wiceprzewodniczący – Antoni 

Ananasy z 4 klasy Bednarek, skarbnik – Matylda Łyżwińska 
i Dorota Neska. Klasa 4a jest wysportowaną 
klasą matematyczną. Z zachowaniem bywa 
różnie, czasem jest przyjemnie a czasem 
zdarzają się gorsze sytuacje. Uczniowie są 
zabawni i pracowici. Jedną z ulubionych 

Muzyka jest ważna także! 
Od dzisiaj Chopin, to dla nas nie problem- a jakże!
Pani Małgorzata Bednarczyk o nim nas uczy. 
Znamy także zasadę wiolinowych kluczy.

Kiedy przewrotu zrobić nie umiemy
lub ze skokiem w dal rady nie dajemy,
Pani Mariola Włodarczyk nam pomoże
abyśmy zdobyli medale i puchary. Może?

Czy mamy rysunek techniczny,
czy jakiś opis rozbudowany i liczny
pani Monika Kośla uchyli nam swej wiedzy rąbek
i sprawiedliwie i mądrze oceni nam stroik z bombek.

 Michał Gibała 5c

Przyjaciele
Mam wielu przyjaciół, 
przyjaciół na półce.
Stoją w szyku, jak żołnierze, 
gotowi do czynu.
Są milczący a zarazem głośni.
Dowiesz się od nich:
o Antarktydzie i pingwinach Adeli
o panu, co ma kolorowe piegi
i gadającego ptaka, 
o tajemniczym drzewie
z magiczną mocą, 
o tajemniczym ogrodzie, 
o samotności, smutku, przyjaźni, miłości, 
o wrzosowiskach i różach.
Dowiesz się o srogiej prerii, 
niebezpiecznej dżungli, 
o wulkanach i szczytach, 
o dzikich zwierzętach, 
o podwodnym świecie, 
o kosmosie i o historii.
Nauczysz się savoir-vivre
I jak mówić „kocham” w różnych językach.
Ci żołnierze stojący na baczność
To książki
A kto je czyta, ma życie podwójne!

Nina Węgrzecka 5c

Nowa moda
Co porabiasz w wolnym czasie?
Jak go spędzasz, gdy masz właśnie wolną chwilę od nauki i od zajęć i od sztuki?
Czy buszujesz wtedy w sieci, siedzisz z kumplem przy tablecie?
A być może pełna parą grasz na kompie i wciąż mało!
Te zajęcia nie są nudne, dobrze wiemy, są przecudne!
Ja wam powiem moi mili, inna moda jest w tej chwili. 
Weszła moda na czytanie. Na czytanie-pochłanianie tomów książek i książeczek
w bibliotecznych zbiorach teczek.
Wciąż czytamy i czytamy, dzięki temu rozwijamy nasze zmysły i języki, 
szlifujemy słowa, szyki.
I w ogóle poznajemy różne losy i problemy naszych kumpli-rówieśników, 
co czytali też bez liku.
Wszyscy zatem zgodnie z modą czytać będą to i owo. Czy to komiks, czy bajeczka
Zawsze będzie to książeczka. Ta kolejna przeczytana, całkiem fajna, polubiana.
A być może pokochana po raz drugi otwierana.
Ciebie również zapraszamy, abyś czytał razem z nami. Bo to piękna jest przygoda
No i przecież NOWA MODA 

Aleksandra Pawęzka 4e

lekcji jest WF, na którym chłopcy grają jak 
najlepsi piłkarze piłki nożnej, a dziewczynki 
się gimnastykują. Czasami grają w zespo-
łach np. w zbijaka. Uczniowie biorą udział 
w konkursach matematycznych: „Alfik”, 
„Kangur matematyczny” Przewodniczącym 
klasy jest Michał Chmielewski, który odpo-
wiedział na pytanie, jaka jest klasa 4a: „To 
w przyszłości najlepsi piłkarze świata albo 
najlepsze gimnastyczki!”  Tomasz Olchowy 5c
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CZYTANIE Z KLASĄ – Baśniobór

IVOTEKA – Strażnicy Galaktyki vol. 2

W tym numerze zajmiemy się książką, któ-
rą osobiście pokochałem. Mowa 
tu o największym dziele Brandona Mulla, 
a mianowicie „Baśnioborze” Jednak na po-
czątek kilka słów o autorze. Brandon Mull 
urodził się 8 listopada 1974 roku w Ame-
ryce. Obecnie mieszka w Alpine w stanie 
Utach.Największą inspiracją jego dzieł był 
J. R. R. Tolkien, C. S. Lewisa i J. K. Row-
ling. Pierwsza część „Baśnioboru” trafiła 
na angielski rynek w czerwcu 2006 roku. 
Zostawmy już w spokoju autora i zajmijmy 
się treścią książki. Głównymi bohaterami 
są Kendra i Seth, wnuczkowie opiekunów 
tajemniczego rezerwatu, którego miesz-
kańcami są najróżniejsze magiczne i niewi-

Kendra i Seth uciekają w ten świat bajkowy, czytelniku przeczy-
taj tę książkę, by poznać ich przygody

dzialne dla świata stworzenia. Rodzeństwo 
musi zebrać pięć legendarnych kluczy, któ-
re otwierają wrota do Zzyzxu-wielkiego wię-
zienia setek demonów. Sprawa jednak nie 
jest taka prosta, jak się wydaje, ponieważ 
klucze ukryte są w niezwykle niebezpiecz-
nych miejscach, strzeżonych przez różne 
zabójcze pułapki, a po piętach depcze im 
nieuchwytne „Stowarzyszenie Gwiazdy 
Wieczornej”. Utwór pełen zwrotów akcji 
i ciekawej fabuły jest najlepszą książką, 
jaką do tej pory przeczytałem. Gorąco po-
lecam tę książkę wszystkim fanom dobrej 
fantastyki. „Baśniobór” doczekał się także 
kontynuacji w postaci „Dragonwatch”. 

 Maciej Kucharski 5c

Moim zdaniem film pt. „Strażnicy Galakty-
ki vol.2” jest identyczny z komiksami z lat 
osiemdziesiątych np. „Guardians of the Ga-
laxy Tom. 2 – Angela” z muzyką przebojów 
lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 
Główny bohater Peter Queel zrobił na mnie 
wielkie wrażenie, kiedy zobaczyłem go po 
raz pierwszy w filmie „Strażnicy Galaktyki”. 
Na początku całej historii Peter Queel zna-
ny pod pseudonimem „Star lord” pracował 
dla kosmicznego gangu łowców. Pewnego 
razu Peter natknął się na jeden z czterech 
kamieni nieskończoności. W tym momen-
cie rozpoczął swoją przygodę wraz jeszcze 
z czterema bohaterami (w późniejszych 
scenach): Gamorą, Rocketem, Grudem 
i Draxem „Niszczycielem”. W filmie jest ciąg 
dalszy ich przygód.

Film gatunku science-fiction wzorowany jest na podstawie ko-
miksów wydawnictwa „Marvel Comics”

 Wracając do recenzji, chciałbym dodać, że 
film, jeśli chodzi o dział „Strażnicy Galakty-
ki”, miał o wiele lepszą jakość, scenografię, 
reżyserię, scenariusz oraz rodzaj publika-
cji, ale to nie zmienia faktu, że pierwszy film 
pt. „Strażnicy Galaktyki” zasługuje u mnie 
na ocenę bardzo dobrą. W „Strażnikach 
Galaktyki vol.2” zauważyłem wiele błędów 
językowych, scenariusz był sztampowy, po-
zbawiony oryginalności. Wygląd kosmosu 
przy wejściach statków w prędkość nad-
świetlną znaną już widzom z filmów np. 
„Star Trek” („warp”) lub „Star Wars” („wej-
ście w nad przestrzeń”) była nowością dla 
widowni. Aktorzy, którzy wystąpili w „Straż-
nikach Galaktyki vol.2”, odegrali świetnie 
swoją rolę i było widać, że wkładają dużo 
wysiłku w grę aktorską. W filmie najwięk-
szą rolę zachęcająca do oglądania filmu 
odegrała muzyka, która towarzyszyła akcji 
co 5 minut w kadrze filmu. Efekty specjal-
ne można powiedzieć, że współpracowały 
z muzyką, ponieważ na początku filmu, kie-
dy mały Grud wczuwał się w całą muzykę, 
w tle odgrywała się akcja z efektami spe-
cjalnymi.
Moim zdaniem film pt. „Strażnicy Galaktyki 
vol.2” był interesujący dzięki fabule i ak-
cjom typowym dla gatunku science-fiction. 
Mimo braku oryginalności, film okazał się 
jednak przebojem w niektórych państwach 
np. USA lub Polsce. Uważam, że film za-
służył na dobrą ocenę wśród pięciu filmów 
„Marvel Studios” roku 2017. Film był rewe-
lacyjny.  Iwo Sola 5c

czenia, Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opie-
kuńczy, klub młodzieżowy „Arka”, bezpłatny 
telefon zaufania „Linia Braterskich Serc”. 
Biskup był pomysłodawcą Pierwszego 
Kongresu Misyjnego Dzieci Diecezji Ra-
domskiej. Organizowane przez niego Apele 
Młodych gromadziły kilkutysięczne rzesze 
młodzieży. Jest autorem sentencji: „ Idź 
przez życie tak, by ślady twoich stóp prze-
trwały cię”. Biskup zginął śmiercią tragiczną 
18 października 2001 roku w wypadku sa-

mochodowym w Sieklukach koło Radomia. 
Został pochowany w Katedrze Radomskiej. 
Od 2002 roku przyznawana jest Nagroda 
Dziennikarska im. Biskupa Jana Chrapka 
„Ślad”. Główną jej ideą jest przybliżanie 
i promowanie osób, których działalność 
w mediach przyczyniła się do budowania 
kultury prawdy, porozumienia i dialogu. Na-
groda ŚLAD jest nagrodą dziennikarzy dla 
dziennikarzy i innych ludzi mediów, którzy 
służą dobru, prawdzie i pięknu. 

c.d. ze str 1  Radomskie …
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gier Ubisofta, jak Rayman, czy Assasyn. 
Ale to chyba będzie nieciekawie wyglądać, 
czyli Assasyn na motocyklu. Oczywiście 
każdy poziom, żeby był śmieszny, kończy 
się wpadkowo.
Nasz zabawny motocyklista zawsze koń-
czy, wpadając do wody lub jeszcze inaczej, 
ale to nie ma wpływu na rozgrywkę. Co cie-
kawe, jeden z poziomów obejmuje wciele-
nie się w wojowniczego kota na jednoroż-
cu, uzbrojonego w złotego Deagle’a.

Świetnie, że możemy wejść w tryb edytowa-
nia świata, gdzie wyznaczymy trasę w wiel-
kim mieście, bądź na suchej pustyni, doda-
jąc rampy, bomby, czy nie wiadomo co.
Mam nadzieję, że gra Wam się spodoba.
  Ignacy Kramarski 5c

GAME ZONE – Trails Fusion

TESTU!EMY – Słuchawki Creative Sound BlasterX H3 (ANI)MALSY – chomikowanie

Większość gier wyścigowych ma widok 
z pierwszej lub drugiej osoby. Jednak fran-
cuskie studio Ubisoft wydało grę wyścigo-
wą, do której fotel Playseat jest zbędny.

Większość osób się zdziwi, gdyż to jest gra 
platformowa. Pewnie wszyscy sobie teraz 
pomyślą o Hill Climbing Racing 2. Nie, to 
jest gra na wyższych standardach, z wy-
soką grafiką (trochę podobną do Overwat-
cha). Tutaj mamy kampanię i ściganie się 
ze znajomymi.
Pierwsze poziomy mogą okazać się łatwe, 
ale od razu zobaczymy, że poprzeczka jest 
wysoko.
Mamy dostęp do szeroko rozwiniętego 
sklepu ze skórkami na postać i motocykla-
mi (jeden to quad). Co ciekawe, kilka skó-
rek na postać. To tytułowi bohaterzy innych 

Nie tylko strzelanki mogą być fajne, 
dajmy szansę platformówkom

Mają one dobre parametry techniczne, 
są wykonane z tworzywa i są łatwo skła-
dane. Praktyczna jest w nich także opcja 
składanego mikrofonu. Dodatkowo, można 
zainstalować darmową aplikację do zmie-
niania trybu dźwięku w zależności od gry 
(np. FPS lub MMO). Na mikrofon można 
założyć piankę do mikrofonu, by poprawić 
jakość dźwięku. Jeśli transportujemy słu-
chawki, możemy je złożyć 
i zaoszczędzić miejsce. 
W aplikacji możemy na-
wet wybrać gry, ale tylko 
te najpopularniejsze (np. 
Counter Strike). Niestety, nie 
testowałem, bo dopiero dziś za-
instalowałem aplikację. Są świetne. Zde-
cydowanie, spełnią wymagania domowego 
E-sportowca.
  Ignacy Kramarski 5c

W drugim wydaniu gazetki szkolnej będziemy testować słu-
chawki Sound BlasterX H3. Są to słuchawki przeznaczone dla 
graczy

Czy jest ktoś, kto nie widział 
chomika? To bardzo popular-
ne zwierzęta domowe. Dzieci 
uwielbiają w nich to, że są 
małe, milutkie w dotyku i sło-
dziutkie

Chomiki umieszcza się w klatkach, któ-
re mają specjalne dla nich wyposażenie. 
Najczęściej w takich klatkach znajduje się 
mały domek przeznaczony do spania. Jest 
tam też rura do przemieszczania się zwie-
rzęcia w różne miejsca. Popularnym wypo-
sażeniem klatki jest także tzw. kołowrotek, 
w którym chomiki biegają bez opamiętania. 
W klatce jest też miejsce na jedzenie i picie. 
Niektórzy jednak uważają, że dla chomików 
taka klatka to męka, ale to nie jest prawda, 
bo niektóre chomiki nawet boją się wyjść, 
ponieważ poza klatką może czekać dużo 
niebezpieczeństw np. mogą przegryźć ja-
kieś niebezpieczne kable, które mogą do-
prowadzić do śmierci. Wchodzą do różnych 
szpar i potem nie można ich znaleźć. Zda-
rzały się też przypadki, kiedy chomiki były 
wciągnięte przez odkurzacz.

Chomiki mają dużo różnych ras. Trudno 
jest je wszystkie zapamiętać. Różnią się 
też wielkością: niektóre rasy są małe, inne 
średnie, a jeszcze inne duże. Chomiki żyją 
około trzech lat. Te zwierzęta żywią się 
różnymi owocami, nasionami, warzywa-
mi i karmą dla chomików. Jednak jednym 
z ulubionych przysmaków są ziarna sło-
neczników. Charakterystyczne dla chomi-
ków jest, by w czasie jedzenia magazyno-
wać pokarm w policzkach. Mówi się nawet 
w języku potocznym, gdy ktoś gromadzi 
coś, że chomikuje. 
Każde dziecko, które kiedykolwiek miało 
chomika przyzna, że to małe zwierzątko 
może sprawić wiele radości. Jeśli jeszcze 
nie miałeś chomika, to polecam!
  Anna Mastalerz 5c
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Nowym serialem w telewizji 
Polsat jest serial „W rytmie 
serca”, który zaczął nada-
wanie 10 września. Obecnie 
powstało tylko sześć odcinków

Jest to serial medyczny, który 
przedstawia losy głównego bohatera 
Adama Żmudy. To lekarz, chirurg, który 
przyjechał z Warszawy do Kazimierza, 
powspominać rodzinne miasto przed 
wyjazdem do Afryki. Serial jest bardzo 
ciekawy, akcja rozwija się bardzo szybko 

i interesująco, fabuła zachęca widzów do 
obejrzenia kolejnych odcinków. Po trzech 
tygodniach oglądało go średnio 2,29mln 
widzów, co przełożyło się na 14,94%. 
Jedyną rzeczą, która mi nie odpowiada 
to, że serial pokazuje scenerię zimową 
a w rzeczywistości jest październik czyli 
początek jesieni. W Kazimierzu jest 
wszędzie wystrój świąteczny. Bardzo 
polecam ten serial, ponieważ: jak dla 
mnie jest bardzo ciekawy i zaskakujący, 
występują w nim znani aktorzy m. in. Piotr 
Fronczewski, Mateusz Damięcki, Barbara 
Kurdej-Szatan i Małgorzata Foremniak. 
Film jest nadawany o dobrej porze (2010) 
oraz w niedzielę. Jak dla mnie - super!
  Jan Mąkosa 5c

Chevrolet Corvette C7 został zaprezen-
towany 13 stycznia 2013 roku. Jest to 
2 drzwiowe coupe, którego projektantami 
są Ed Welburn i Kirk Bennion. Auto otrzy-
mało bardzo mocny, nowy silnik LT1 V8. 

W 2013 roku przypadała 60. rocznica po-
wstania modelu Corvette. Producent po-
stanowił wprowadzić do oferty specjalną 
edycję o nazwie Premiere Edition. Nowość 
została zaprezentowana w National Co-
rvette Museum. W 2013 roku pojawiła się 
także wersja „kombi”, która jednak nie nale-
ży do najładniejszych. Jego poprzednicy to 
modele C1, C2, C3, C4, C5 i C6. Moc doła-
dowanego mechanicznie silnika V8 LT4 wy-
nosi 625 KM. Jest to druga pod względem 
mocy Corvette w historii. Mocniejsze było 

Autoholowanie – Chevrolet Corvette C7

FELIETON – jak to z piłkarzykami było

Odpalamy TV – warto czy 
nie warto?Jeden z najchętniej kupowanych w Ameryce samochodów nowej 

generacji, używany do wyścigów torowych. Chevrolet Corvette-
-bohater wielu filmów

tylko Corvette C6. Przyśpieszenie Chevro-
leta Corvette do 100 km/h wynosi 3,2 s czy-
li szybciej niż Ferrari GTO, a do 200 km/h 
wynosi 10,9 s. Prędkość maksymalna to 
330 km/h. 

Ta generacja Chevroleta Corvette posia-
dała odsłonięte reflektory po 43 latach 
ukrywania ich pod pokrywami, co stanowi 
powrót do modelu C1. Jest rzadko kupowa-
nym samochodem. Często zespoły rajdo-
we wybierają go do wyścigów torowych ze 
względu na dobrą przyczepność do podło-
ża. Grał też „rolę” w filmach m. in. „Auta 2” 
i „Transformers”. Jest to piękny i szybki sa-
mochód sportowy, który wiele osób chciało-
by mieć.  Jakub Chmielewski 5c

Od początku roku na górnym holu można 
zauważyć grupki ludzi stojących w rogu, 
przy tablicy ogłoszeń. Obstawiają oni 
nowy przybytek naszej szkoły, a mianowi-
cie stół do gry w piłkarzyki marki Polsport. 
Na pomysł zakupu tego urządzenia wpadł 
samorząd, który zwrócił się z tą ideą do na-
uczycieli. Jak widać kupno nowego sprzętu 
do zabicia nudy spodobało im się, więc stół 
do gry w piłkarzyki zawitał w progi naszej 
szkoły. Z początku całe tłumy przycho-
dziły do opiekuna piłkarzyków Mateusza 
Mularskiego, by choć chwilę spędzić przy 

grze. Ciekawe czy zdarzały się już bitwy 
o piłeczkę do gry? Mam nadzieję, że nic 
takiego nie miało miejsca. Teraz emocje 
już trochę opadły, jednak dalej przy stole 
widać sporych rozmiarów kolejkę. Zasady 
gry są bardzo proste. Gramy przez 4 mi-
nuty i możemy brać w niej udział tylko raz 
na tydzień. Ja jeszcze nie miałem okazji 
uczestniczyć w tejże rozrywce, jednak je-
stem zdania, że zakup piłkarzyków był to 
dobry pomysł i ciekawa odmiana od zgieł-
ku przerwy.
  Maciej Kucharski 5c

Kilka słów o nowym zakupie, po którym przerwy się zmieniły, 
a uczniowie pogubili
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ROSA Radom to radomski ko-
szykarski klub sportowy zało-
żony w 2003 roku, zatem jest 
stosunkowo młodym klubem 
w porównaniu z jego rywalami
Jego pełna nazwa brzmi ROSA Radom 
spółka akcyjna. Maskotką klubu jest Ro-
sek, a jego nazwa podchodzi od tytularne-
go sponsora – Grupy Firm ROSA.
Do najwyższej klasy rozgrywkowej we-
szli po sezonie 2012−2013, w której grają 
do dziś. Drużyna jest zdobywcą Pucharu 
Polski (2015/2016), Superpucharu Polski 
(2016) oraz wicemistrzostwa Polski (2016).
Trenerem pierwszej drużyny jest obecnie 
Wojciech Kamiński. Zawodnicy Rosy to 
między innymi Ihor Zajcew, czy Kevin Pun-

Sportowy RADOM – ROSA S.A. Radom

Sportowy ŚWIAT – wielki zawód!

KUBA POLECA – przepis na babeczki

Wydarzenia szkolne – 
konkurs na rymowankęPolskie szczypiornistki od-

padają z walki o medale Mi-
strzostw Świata w Niemczech, 
mimo iż były jednymi z fawo-
rytek grupy B
Brak awansu do czołowej szesnastki to dla 
wszystkich wielki zawód, ponieważ pod-
opieczne Leszka Krowickiego będą mogły 
walczyć jedynie o 17 miejsce, a miały na-
dzieję na medal.
W swojej grupie walczyły z takimi reprezen-
tacjami jak: Szwecja, Argentyna, Węgry, 
Czechy czy z jednym z faworytów turnieju 
- Norwegią. Po dobrym meczu wygranym 
ze Szwedkami 33:30 przyszła kolej na trzy 

porażki. O ile porażka z Norwegią była dość 
przewidywalna, to zarówno Czeszki jak 
i Węgierki były w naszym zasięgu. Zwycię-
stwo z Argentyną 38:20 w ostatniej kolejce 
nie zatarło złych wrażeń z turnieju. Miejmy 
nadzieję, że Kinga Achruk wraz z koleżan-
kami wyciągną wnioski i w następnym tur-
nieju zaprezentują się lepiej.  Igor Środowski 5C

W związku ze Świętem Bibliotek Szkolnych, 
obchodzonym na całym świecie w miesiącu 
październiku uczniowie wzięli udział w kon-
kursie na rymowankę „Moda na czytanie”. 
Warunkiem udziału w konkursie było napi-
sanie wiersza lub fraszki zachęcającej do 
czytania książek i korzystania z biblioteki. 
Prace były oceniane przez bibliotekarzy: 
Ewę Senderowską – Kowalską, Anetę Ada-
mus oraz polonistę Annę Michnicką w kate-
goriach: klasy 3 i klasy 4-7.

Wyniki:
W kategorii klas III:
I miejsce: Maja Leszczyńska 3D
II miejsce: Michalina Sawicka 3D
Wyróżnienia:
 Wiktoria Golińska 3C
 Marta Mazur 3D
 Marta Frąk 3G
W kategorii klas IV-VII:
I miejsce: Aleksandra Pawęzka 4E
 Nina Węgrzecka 5C
II miejsce: Maksymilian Jaroszek 4E
 Maciej Kucharski 5C
III miejsce: Natalia Zięba 4E
 Maciej Jeżak 5C
Wyróżnienia:
 Łucja Wrochna 4E
 Nadia Zaremba 5C 

Potrzebne składniki:
165 g (1,3 szkl.) mąki pszennej 
1/4 łyżeczki sody oczyszczonej 
2 łyżeczki proszku do pieczenia 
65 g (3/4 szkl.) gorzkiego kakao 
1/8 łyżeczki soli 
3 łyżki masła o temperaturze pokojowej 
300 g (1, 5 szkl.) cukru 
2 jajka 
3/4 łyżeczki aromatu wanilinowego 
235 ml (1 szkl) mleka 
Wykonanie:
Piekarnik nagrzej do temp. 175°C. Do for-
my do mufinów włóż papierowe foremki. 
Wymieszaj mąkę z proszkiem do piecze-
nia, sodą, kakao i solą. Odstaw.W dużej mi-
sce utrzyj masło z cukrem, aż masa będzie 
lekka i puszysta. Dodaj jaja, po jednym na 
raz, dobrze mieszając po każdym dodaniu, 

a następnie dodaj wanilinę. Dodaj na prze-
mian mieszankę z mąką i mleko; dobrze 
wymieszaj. Napełnij foremki do mufinów do 
3/4 wysokości.Piecz w nagrzanym piekar-
niku przez 15 do 17 minut, lub do momentu, 
gdy wykałaczka wetknięta w ciasto wyjdzie 
czysta. Gdy ostygną, polej swoim ulubio-
nym lukrem.

 Jakub Chmielewski 5c

ter, jednak największą gwiazdą zespołu jest 
Amerykanin – Ryan Harrow.
Barwy klubu są biało - niebieskie. Klub po-
siada dwa wzory strojów - wyjazdowy to 
niebieska koszulka i niebieskie spodenki, 
natomiast domowy tworzą biała koszulka 
oraz białe spodenki. 
Rosa Radom szkoli także młodsze poko-
lenia, które rozgrywają mecze w gronie 
zespołów na swoim poziomie wiekowym. 
Takimi grupami są np.: Junior, Kadet czy 
Minikoszykówka.
ROSA początkowo rozgrywała mecze w hali 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu. 
Od roku 2009 występuje na hali sportowej 
MOSiR przy ul. Narutowicza 9.
  Igor Środowski 5c

Szkolne tiramisu – bez hejtu
W Publicznej Szkole Podstawowej nr 34 
w Radomiu zorganizowano we współpracy 
ze Stowarzyszeniem Bezpieczne Miasto 
DEBATĘ na temat cyberprzemocy i hej-
tu. Celem spotkania prowadzonego przez 
pana Włodzimierza Wolskiego i panią Do-
natę Zychmańską było podniesienie po-
ziomu wiedzy uczniów na temat zjawiska 
przemocy dokonywanej z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii komunikacyj-
nych, zwrócenie uwagi na skutki nękania 
w cyberprzestrzeni, uwrażliwienie na psy-
chospołeczne problemy „ofiar” hejtu, uświa-
domienie konsekwencji prawnych, a także 
poznanie zasad dotyczących ochrony pry-
watności w Sieci. Uczniowie klas 7 wraz 
z wychowawcami aktywnie włączyli się 
w przygotowania do debaty. W czasie spo-
tkania podjęli dyskusję na temat zagrożeń 
w Sieci, gier komputerowych, zjawiska cy-
berprzemocy i jej konsekwencji w rzeczywi-
stym świecie. Mamy nadzieję, że uczniowie 
przekonali się, że warto dbać o swoje bez-
pieczeństwo w cyberprzestrzeni i zawsze 
należy reagować na wirtualną przemoc. 
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JesteśMy – mówimy językiem migowym

10 najbardziej przereklamowanych rzeczy na świecie

OkIEM ŻYRAFY - 
4e w Warszawie 

Niesłyszącym jest człowiek, który nie rozu-
mie mowy ludzkiej przez słuch. Brak tego 
zmysłu u malutkiego dziecka powoduje, 
że nie może reagować na głos matki. Ta-
kie dziecko nie będzie potrafiło mówić, 
ponieważ nie słyszy dźwięków. Będzie po-
zbawione pewnych wrażeń, nie zdobędzie 

odpowiedniej liczby doświadczeń życio-
wych i poznawczych. Pierwsze wiadomości 
i umiejętności wytwarzają się na podstawie 
wrażeń wzrokowych, węchowych, smako-

wych oraz dotykowych. Świat jest głuchy 
na problemy osób niesłyszących. Czują 
się one dyskryminowane, izolowane i bez 
tożsamości. Osoba niesłysząca, która jest 

Na świecie są takie osoby, które mają dużo większe problemy 
ze słuchem niż my. Ludzie niesłyszący to tacy, którzy urodzili 
się z wadą słuchu lub stracili go w ciągu swojego życia

bardzo dobrze zrehabilitowana jest w sta-
nie dosyć dobrze funkcjonować w społe-
czeństwie. Osoby z niepełnosprawnością 
słuchową porozumiewają się miedzy sobą 
i z otoczeniem na kilka sposobów. Najbar-
dziej naturalnym jest metoda mimiczno- 
gestykulacyjna polegająca na porozumie-
waniu się za pomocą gestów oraz mimiki 
twarzy.
Jest ona również stosowana przez osoby 
pełnosprawne. Z kolei u osób głuchych naj-
bardziej rozpowszechniona jest komunika-
cja za pomocą języka migowego. „Polega 
na porozumiewaniu się głuchych z głuchy-
mi przy pomocy umownych znaków mi-
gowych, określających dane pojęcie. Jej 
cechą charakterystyczną jest specyficzna 
struktura gramatyczna bez zakończeń flek-
syjnych.”[1] Osoby słyszące, jeżeli pragną 
w ten sposób porozumiewać się z osobami 
niesłyszącymi, mogą uczęszczać na kursy 
organizowany przez Polski Związek Głu-
chych. 
Mimo iż język migowy jest stosunkowo trud-
nym językiem, ma on ogromne znaczenie 
dla społeczeństwa. Tak naprawdę rzadko 
potrafimy zrozumieć, jak dużo osób wokół 
nas nie słyszy i potrzebuje kontaktu z nami. 
Sama nauka języka jest bardzo przyjem-
na, daje dużo satysfakcji oraz zadowole-
nia. Wielu z nas mówi, że powinniśmy być 
traktowani na równi z innymi przebywając 
w innym kraju. W takim razie dążąc do rów-
ności dajmy podobną szansę osobom nie-
słyszącym.  Olga Pluta 5c

STOPKA REDAKCYJNA

KONTAKT
Redakcja MONITOR 34
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 34
ul. Miła 18, 26-600 Radom
www.psp34.radom.pl

REDAKTOR NACZELNY
Maciej Kucharski

ZESPÓŁ REDAKCYJNY
Jakub Chmielewski, Michał Gibała,
Ignacy Kramarski, Anna Mastalerz,
Jan Mazur, Jan Mąkosa, 
Tomasz Olchowy, Olga Pluta, Iwo Sola, 
Igor Środowski, Zuzanna Wrześniak

OPIEKA REDAKCYJNA
Anna Michnicka

LAYOUT
Dariusz Nowak

Wszyskie teksty i fotografie publikowane 
są na licencji CC BY - SA 3.0

Druk:

Żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku, 
otacza nas tyle rzeczy, że warto wiedzieć, 
co jest przereklamowane, a co nie. Oczywi-
ście, wszystko w formie żartu.
10. Clash Royale. Najmodniejsza i najgor-

sza gra na telefon. Po tygodniu zoaczy-
cie, że niszczenie wież jest do bani.

9. Gadżety Tracer. To chyba normalne, że 
za 20 zł nie kupi się pro myszki do gier.

8. Pizza Hut. Ten ser w bokach nie ma 
smaku.

7. Fidget Spinner. To Was nie uspokoi, tyl-
ko pobudzi do wygłupów.

6. Playstation. Chyba youtuberzy mają 
xboxy?

5. Koszule do szkoły. Koszula to do teatru.
4. Minecraft. Świat nie jest kwadratowy.
3. Kino. Za parę tygodni, ten film będzie 

w telewizji.
2. Domki letniskowe. Jak mieszkać, to nie 

tydzień.
1. Polski Black Friday. Co to za mega pro-

mocja? 5zł?
Mam nadzieję, że się spodobało.
  Ignacy Kramarski 5c


