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                     NARODOWE CZYTANIE
    16 września po raz drugi w naszej szkole odbyła się akcja
„Narodowego Czytania”, której patronuje prezydent RP.                         

W tej edycji Czytana była „Lalka” B.Prusa. Był to czas, w którym
każdy, kto pojawił się w szkolnej auli, przeniósł się na chwilę do
czasów zupełnie innych niż dzisiejsze.
Całą akcją do-wodziła Pani Anna Kowalska. Nie zabrakło również
nawiązania do historii Pilicy z tychże czasów. Ciekawą dawkę
tych wiadomości przekazał nam nieoceniony pan Aleksander Kot. 

Stylowe dekoracje
oraz piękne stroje
udostępnione przez
Panią Renatę
Mrozińską dodały
ogromnego czaru
przedstawieniu. W
naszej szkole nie
było to zwyczajne
czytanie kartka

po kartce.Jak
wtedy wyglądało
życie na terenach
naszego kraju? Czy
ludzie byli
szczęśliwi? Czy
doskwierały smutki
i żale? Do czasów
pozytywizmu
przenieśli nas nasi

lektorzy-Burmistrz
Miasta i Gminy
Pilica pan Artur
Janosik, sekretarz
Miasta i Gminy
pani Anna
Kulczak, oraz
przewodnicząca
Rady Miasta i
Gminy pani Barbara
Przybylik

– a także wspaniali aktorzy -uczennica
kl.IIa SP w Pilicy Olga Paciej, uczniowie
naszego liceum, jego absolwenci, nasi
nauczyciele i mieszkańcy gminy.

Zebranych
rozbawiła do łez
scena, w której
weseli studenci
urządzili baronowej
Krzeszowskiej-w
osobie pani Ewy
Kozjak- śmigus-
dyngus.Nad stroną
merytoryczną
spektaklu czuwała
pani Katarzyna

Jurczak. Realizacja
takiego typu
przedsięwzięć
pomaga nam
pielęgnować piękna
polską tradycję i
kulturę, dlatego
ważne jest, aby
brać w nich udział
nie tylko bierny, ale i
czynny. 
       A.Szwej      
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 Rajd Dekielka
W dniach 2-3 października 2015 roku odbył się na trasie z Podzamcza do Pilicy II Rajd
Turystyczny „Rajd Dekielka”- W krainie Królowej Elżbiety z Pilczy.Rajd miał na celu
zapoznanie z walorami krajoznawczymi Jury Krakowsko- Częstochowskiej. W Rajdzie
uczestniczyli uczniowie klas mundurowych ze szkół województwa śląskiego: Czeladzi,
Sosnowca, Łaz i Pilicy. Rajd rozpoczął się o godz. 9.00 w Podzamczu krótką prelekcją Policji
dotyczącą bezpieczeństwa podczas przemarszu. Następnie głos zabrał Sekretarz Miasta i
Gminy Ogrodzieniec Pan Dariusz Ptaś, który przybliżył uczestnikom 

historię zamku i
Ziemi miasta
Ogrodzieniec.
Zaangażowanie
uczestników w
lekcję historii
sprawdził krótki
test wiedzy,
oczywiście z
nagrodami.
Jeszcze niezbyt
zmęczeni
wyruszyli w
trasę liczącą ok.
20 km. Biegła
ona przez
Podzamcze,
Ryczów,a
koniec miała
w liceum.

Podczas
przemarszu
czekały na
uczniów liczne
atrakcje. W
Ryczowie
przedstawiciele
Wyższej Szkoły
Biznesu w
Dąbrowie
Górniczej
zorganizowali
test wiedzy o
swojej uczelni i
test
sprawnościowy.

W Pilicy zmierzyli się z licznymi konkurencjami sprawnościowymi:
przeciąganiem liny, wyciskaniem ciężarka o wadze 17,5kg, rozkładaniem
karabinu AKMS, strzelaniem z broni pneumatycznej i pierwszą pomocą
przedmedyczną. Szczególne emocje wzbudziła konkurencja wyciskania
ciężarka. Mistrzem okazał się Przemysław

Gębala z drużyny „Torwanistów”, który wycisnął 34 podnoszenia. Po
odpoczynku wszyscy udali się nad pilicki zalew, gdzie rozpalili ognisko i
piekli kiełbaski. Po powrocie rozpoczął się na hali sportowej Biegowy Test
Zwinnościowy, omówiony i zaprezentowany przez pana kapitana Jacka
Łukasika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie. Uczniowie
zmęczeni, ale zadowoleni do późnych godzin nocnych integrowali się na
licealnych korytarzach. Wczesna pobudka i zmęczenie dnia poprzedniego
nie odebrały uczestnikom humoru. Po śniadaniu rozpoczęło się na auli
uroczyste wręczenie upominków, medali i wyróżnień. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowe gadżety.Po zakończeniu uroczystości rozpoczęła
się porządkowa zbiórka, w zorganizowanym szyku nastąpił wymarsz
wojskowym krokiem na pilicki rynek. Odbył się tam turniej musztry
indywidualnej, zespołowej oraz musztry paradnej. Po zakończeniu
uroczystości na rynku uformowała się kolumna, która udała się na plac
przy hali sportowej. Tu nastąpiła uroczysta chwila gdyż ,,najlepsi z
najlepszych" otrzymali nagrody.

Rajd Dekielka

Rajd Dekielka
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Dzień 11 listopada
Narodowe święto obchodzone w
Polsce w dniu 11 listopada jest
świętem bardzo podniosłym,

którzy stanęli przed wyzwaniem
przyswojenia wiedzy dotyczącej
życiorysu: J. Piłsudzkiego, R.
Dmowskiego, I. Daszyńskiego,

Dzięki takim
akcjom
uczniowie stają
się świadomymi
obywatelami,
którzy kształtują
swoją
obywatelską
osobowość.
Potrafią
wskazać, co
można zmienić
w naszej
ojczyźnie

Dzięki takim
akcjom
uczniowie stają
się świadomymi
obywatelami,
którzy kształtują
swoją
obywatelską
osobowość.
Potrafią
wskazać, co
można zmienić
w naszej
ojczyźnie i kto
może tego
dokonać.

Młodzi głosują
Już po raz drugi odbyła się w naszej szkole akcja „Młodzi Głosują” inicjowana przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej. Przedsięwzięcie miało na celu umożliwienie wyrażenia zdań i
poglądów młodych ludzi na temat dotyczący naszego państwa. W poprzedniej edycji
uczniowie naszego liceum brali czynny udział w wyborach prezydenckich. Tym razem oddali
oni swoje głosy na partie ubiegające się o swoje miejsce w parlamencie.Każdy uczeń miał
możliwość zagłosowania na swojego faworyta.

i kto może tego
dokonać. W
komisji
wyborczej
zasiadały
uczennice
naszej szkoły w
składzie: Milena
Luboń,
Agnieszka
Ściańska,
Milena Kurczek,
Magdalena
Luberda. Wyniki
w naszej szkole
nie odbiegały od
wyników
realnych
wyborów, więc
możemy w
przyszłości być
grupą
reprezentatywną

 które daje
Polakom,
ogromny powód
do dumy.
Polska stała się
państwem
wolnym od
zaborców po raz
pierwszy od 123
lat. W różny
sposób polscy
patrioci
obchodzą
rocznicę tego
wydarzenia.
Uczniowie

naszej szkoły
10 listopada
rywalizowali w
konkursie
wiedzy na temat
życia polskich
osobistości,
które
przyczyniły się
do tworzenia
niepodległego
państwa
polskiego.
Każda klasa
wybrała swoich
przedstawicieli,

W. Korfantego
oraz I. J.
Paderewskiego.
Ich historie
życiowe, nie
sprawiły
trudności
naszym
zawodnikom.
Wszyscy
odpowiadali na
pytania, które
dla niejednego z
widzów wydały
się być na
wysokim

poziomie
trudności. Od
pierwszej rundy
faworytami byli
chłopcy z klasy
2a. Odpowiadali
oni bezbłędnie,
jednak
ostatecznie
zwyciężyła
drużyna klasy
3b, drugie
miejsce zajęła
klasa 2a, a
trzecie klasa 2b.
Milena Luboń

Głosowanie

11 listopada
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Przedszkolaki
wysłuchały bajki
„Kubuś
Puchatek idzie
do lekarza” i z
ochotą i wielkim
zaangażowaniem
odpowiadały na
zadane pytania.
Następnie
licealistki -
trochę już
zmęczone-
udały się do
drugiej grupy -
"Tygrysków"

-„Tygrysków”,
która również
bardzo ciepło
przywitała nowe
twarze
uczestniczące
w programie .
Spotkanie z
dziećmi było
bardzo
radosnym i
udanym
przeżyciem.
Agnieszka
Ściańska.

Stopka redakcyjna
Milena Kurczek- red. naczelna
Agata Szwej-dziennikarz
Milena Luboń- dziennikarz
Magdalena Luberda- 
dziennikarz
Sonia Furgacz- dziennikarz
Agnieszka Ściańska- 
dziennikarz
mgr Iwona Kuraś- opiekun

http://zspilica.pl

Już w następnym numerze będziecie mogli przeczytać
ciekawe artykuły zupełnie nowej ekipy redaktorów
gazety "Okiem Elżbiety z Pilczy". Zapraszamy!

ZS Pilica

                                                "PoczytajMy"
Pod koniec listopada licealistki, biorące od tego roku udział w programie CEO
„PoczytajMY”- Milena Luboń, Agnieszka Ściańska, Daria Goncerz i Paulina Skowronek-
wybrały się do pilickiego przedszkola. Pierwszą grupą, którą odwiedziły były
„Puchatki”, gdzie podczas zajęć pomagały przedszkolakom wyklejać obrazki papierem
kolorowym. Oczywiście nie mogło zabraknąć realizacji programowego hasła programu
:„PoczytajMy”.                                                             

red.
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