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Po dwóch miesiącach
beztroskich wakacji
nadszedł wrzesień, a wraz
z nim rozpoczęcie roku
szkolnego. Uczniowie oraz
ich rodzice już w sierpniu
zaczęli intensywne
przygotowania do powrotu
do szkoły. Ze sklepowych
półek, w zaskakująco
szybkim tempie, znikały
zeszyty i przybory szkolne.
Wszyscy kompletowali
nowe wyposażenie.
1 września w Publicznym
Gimnazjum nr 6, aby uczcić
nasz powrót do szkoły,
została przygotowana
uroczysta akademia. Nad jej
przebiegiem czuwali pan
Sebastian Weremiuk i pani
Beata Nosek, odpowiedzialni
za montaż słowno-
muzyczny, zaś dekoracje
zostały wykonane przez
panią Annę Budzińską oraz
panią Izabelę Gutkowską.
W uroczystości wzięli udział
prezydent Radomia, pan
Radosław Witkowski,
będący absolwentem naszej
szkoły, a także Kierownik
Wydziału Oświaty, pani
Jolanta Mączyńska. 
Pan Witkowski wygłosił
wspaniałą przemowę, w
której wspominał wszystkie
cudowne chwile, jakie
spędził w naszej szkole. 
W tym roku szkolnym
mieliśmy również zaszczyt
powitać nową panią 

dyrektor Anetę
Maciejewską-Pawłowską,
która w poprzednich latach
należała do grona
pedagogicznego PG 6. W
swoim wystąpieniu
nawiązała do kultury i historii
Polski, zwracając uwagę na
to, co najważniejsze -
patriotyzm. Również cała
tematyka akademii
skupiona była wokół tych,
którzy oddali życie za
naszą wolność i kraj. Była
to idealna lekcja dla
młodzieży, która
w dzisiejszych czasach
rzadko zwraca uwagę na
takie wartości jak miłość do
ojczyzny.
Pani dyrektor oficjalnie
rozpoczęła rok szkolny
2015/2016,

a po uroczystości uczniowie
udali się do swoich sal,
gdzie spotkali się z
wychowawcami, którzy
zapoznali ich z planem lekcji
na najbliższe dni.
Pierwszoklasiści zwiedzili
szkołę. Nauczyciele
pokazali im sale i inne
pomieszczenia szkolne, aby
następnego dnia nie mieli
problemu z poruszaniem się
po budynku.
Pierwszy dzwonek za nami
i mimo, że pogoda nadal
wakacyjna, musimy wziąć
się ostro do pracy. Przed
nami znowu 10 miesięcy
nauki, ale potem "wakacje,
znów będą wakacje...".

          Julka Woźniak i Ola  
                 Brzeska kl. 2B

            PIERWSZY        
            DZWONEK
                  

Dyrektor A. Maciejewska - Pawłowska

Prezydent Radosław Witkowski

W myśl słów Umberto Eco
"Kto czyta książki, żyje
podwójnie",nasza szkoła
włączyła się w ogólnopolską
akcję Narodowego Czytania.
Tegoroczna edycja odbyła
się 5 września 
i była już czwartą. Po
Mickiewiczu, Fredrze i
Sienkiewiczu przyszła kolej
na Bolesława Prusa.
Spośród licznych, wybitnych
utworów wybór padł na
„Lalkę”. 

     ciąg dalszy na str. 2
Narodowe czytanie

    rok szkolny 2015 / 2016
   uważamy za rozpoczęty

    CAŁA POLSKA CZYTA...
                  LALKĘ

WS

WS

WS



www.polskatimes.plPolska The Times | Numer 38 10/2015 | Strona 2 

WWW.JUNIORMEDIA.PL6PRESS

             LALKĘ
  BOLESŁAWA PRUSA

Akcję honorowym
patronatem objął
prezydent Andrzej
Duda. „To czytanie,
które odbywa się w
całej  Polsce jest
piękne, dlatego,
że ono nas jednoczy.
Czytają młodzi,
starsi, w ponad
tysiącu miejsc w

całym kraju, w
wielkich miastach,
mniejszych
miejscowościach.
I to jest
niezwykle ważne”
—powiedział pan
prezydent.
Społeczność szkolna
postanowiła włączyć
się w tę inicjatywę.

W dniu 7 września
2015 roku odbyło się
wspólne czytanie
„Lalki”. Spotkanie
rozpoczęło się o
godzinie 11.30 w
świetlicy szkolnej
prezentacją
przybliżającą nam
postać autora czytanej
lektury. Po krótkim

przemówieniu Pani
dyrektor Anety
Maciejewskiej-
Pawłowskiej
rozpoczęło się
czytanie. Do wspólnej
lektury włączyli się
pani vicedyrektor
Anna Kaim i
nauczyciel wf Łukasz
Staniewski.

Oczywiście aktywny
udział wzięli także
uczniowie, m.in.: Maria
Zatorska z klasy II B,
Łukasz Gregorczyk z
kl. 1d i wielu innych.
Prezentacji
multimedialnej i
czytaniu towarzyszyła
wystawa książek
Bolesława Prusa,
znajdujących się w
szkolnej bibliotece oraz
plakaty promujące
czytanie.

Na zakończenie
ponownie głos zabrała
pani dyrektor dziękując
nauczycielom i
uczniom za
zaangażowanie.
Sądzę, że ta akcja
pozwoliła na większą
integrację wśród
społeczności szkolnej 
i wzrost przekonania,
że czytanie książek
jest inspirujące. 
 Dawid Matysiak 2c

                    NARODOWE CZYTANIE
                     CAŁA POLSKA CZYTA...

zasłuchani...

Pani dyrektor czyta uczniom

Prezentacja multimedialna

WRAŻENIA NOWO
 UPIECZONYCH
GIMNAZJALISTÓW
Pierwsze dni dla
pierwszoklasistów są
dniami zapoznającymi.
Poznają nowych
nauczycieli,
wychowawców,
kolegów, zwiedzają
korytarze nowej
szkoły. Jeszcze
wszyscy traktują
nowych ulgowo.
Jednak tak pięknie i
kolorowo do końca nie
jest. Po tygodniu

zaczynają się
kartkówki, prace
domowe.
,,W podstawówce
nauczyciele głaskali
nas po głowach i
spokojnie wszystko
tłumaczyli- stwierdza
przykładny uczeń- 
Lecz nadszedł czas,
żeby wiedzę sprawdzić
i rozszerzyć".
 Natomiast inny uczeń
powiedział: "Jej...ile oni
tutaj wymagają".
Łukasz Gregorczyk 1d

- Cześć Wiktorio .
Czy udzielisz mi
wywiadu do gazetki
szkolnej?
- Tak, oczywiście.
-  Jak czujesz się w
naszej szkole?
- Czuję się dobrze,
atmosfera jest miła,
nauczyciele w
porządku. 
- To świetnie, a jak z
twoją nową klasą?
Czy już się z nią
zapoznałaś?
- Tak, klasa bardzo mi
się podoba.
- A czy nie gubisz się
na przerwach?
- Nie, nie mam z tym
problemu, budynek nie
jest skomplikowany.

- A gdybyś miała
wybierać między
podstawówką a
 gimnazjum co byś
wybrała?
- Raczej gimnazjum.
- Widzę, że już się
zaaklimatyzowałaś.
Dziękuję za wywiad.
Sami widzicie, że
gimnazjum nie jest 
takie straszne jak sobie
wszyscy wyobrażali. 
Rozmawiała Anna
Wojciechowska z 1d z
Wiktorią z 1b.
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  EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 

              ABSOLWENT NA 6

28 września 2015
roku po raz
kolejny obchodziliśmy
w naszej szkole
Europejski Dzień
Języków Obcych. 
Tego dnia
nauczyciele języków
obcych przygotowali
dla gimnazjalistów
konkurs i akademię
dotyczącą
użyteczności
języków obcych w
dniu codziennym.
Uczniowie przystąpili

z tej okazji do
angielsko –
niemieckiego
konkursu pt. Poliglota.
Tematyka konkursu
obejmowała
słownictwo oraz
zwroty z zakresu
jedzenie. Wzięli w nim
udział uczniowie klas
trzecich, którzy
chętnie rozwijają
swoje
zainteresowania
językowe. W teście
konkursowym znalazł
y się w  zadania

sprawdzające
znajomość
słownictwa,
reagowania w
konkretnej sytuacji,
rozumienia tekstu
słuchanego i
czytanego. 
W konkursie
zwyciężył Jakub
Suwała – uczeń klasy
3c, drugie miejsce
przypadło Patrycji
Bąk – uczennicy
klasy 3d, natomiast
trzecie miejsce zajęła
Natalia Marciniak

– uczennica klasy 3a.
Organizatorami
konkursu były pani
Barbara Markiewicz –
Grzelak oraz pani
Katarzyna Fatek.
Następnie miała
miejsce akademia,
podczas której
uczniowie PG 6
wykonali piosenki w
różnych językach
(włoski, angielski,
rosyjski),
przedstawiali scenki:
u lekarza,  w parku,
rozmowa

kwalifikacyjna.
Uczniowie
przygotowywali się do
akademii pod okiem
pani Jolanty
Gromskiej.
Uczniowie pod opieką
pani Anny Krawczyk
przygotowali plakaty,
na których pojawiły
się relacje różnych
osób na temat, jak
długo uczyli się
danego języka oraz
jakie przyniosła
efekty nauka języków
obcych w ich życiu.

Nauczyciele języków
obcych obserwują, że
z roku na rok
uczniowie naszej
szkoły coraz chętniej
biorą udział w tej
imprezie. Cieszy to,
że są coraz bardziej
świadomi
użyteczności
języków obcych w
obecnych czasach.
                   K. Fatek

              SPOTKANIE Z ABSOLWENTAMI SZKOŁY
Spotkanie z absolwentami naszej szkoły odbyło się 23 września o godz.
13.10 w świetlicy. Było to także jednocześnie rozpoczęcie cyklu „Absolwent
na 6”. Mieliśmy okazję zapoznać się na nim z byłymi wybitnymi uczennicami
naszego gimnazjum – Emilią i Katarzyną Matysiak z IV LO im. Tytusa
Chałbińskiego.
Na początku zostały przeczytane wypowiedzi nauczycieli na ich temat. Nie
usłyszeliśmy żadnego złego słowa, same pozytywy. Cechami przewodnimi
były sympatyczność oraz sumienność.
Następnie padły pytania, na które dziewczyny chętnie odpowiadały,
zaspokajając tym samym naszą ciekawość. Dowiedzieliśmy się jak
wygląda życie w liceum i jaka panuje tam atmosfera. Absolwentki pokazały
się z naprawdę miłej strony, opowiadając o ulubionych przedmiotach i
nauczycielach, a także o swoich planach na przyszłość. 

Gośćmi pierwszego
spotkania z cyklu
"Absolwent na 6" były
siostry Emilia i
Katarzyna Matysiak.
Obydwie były
prymuskami i bardzo
aktywnymi pod
każdym względem
gimnazjalistkami.
Zasłużyły się również
dla rozwoju niniejszej
gazetki 6PRESS -
należały do grona
najpłodniejszych,

tryskających
pomysłami
 dziennikarzy. Obydwie
poszły do IV LO im.
Tytusa Chałubińskiego.
Emilia jest tegoroczną
maturzystką i już
studentką AGH w
Krakowie, a Kasia
uczennicą kl. II.
Życzymy im dalszych
sukcesów i energii w
rozwijaniu swoich pasji.

Emilia i Kasia

Europejski Dzień
Języków Obcych

Redakcja numeru:
Olga Bińkowska 2b
Maria Zatorska 2b
Julia Woźniak 2b
Ola Brzeska 2b
Dawid Matysiak 2b
Ola Tokarska 2b
Łukasz Gregorczyk 1
Aleksandra Molik 1d
Klaudia Kiljanek 1d

Opiekunowie:
Wioletta Styczyńska
Anna Kaim
Beata Nosek
      
      Zapraszamy          
   do odwiedzenia        
    naszej strony:
www.gim6radom.edu
         page.org

Jednak swoimi wypowiedziami powracały często
do lat przeżytych w naszej szkole, które
wspominały bardzo pozytywnie.
Na koniec każdy mógł zadać nurtujące go przez
ten czas pytania. Najczęstszymi z nich były te
dotyczące egzaminu gimnazjalnego – jak radzić
sobie ze stresem lub jak się do niego
przygotować. Dziewczyny śmiało odpowiadały,
wykazując się przy tym dużym doświadczeniem.
Za to pierwsze, ale miejmy nadzieję, że nie
ostatnie spotkanie w tym roku chcielibyśmy
podziękować, gdyż zostawiło ono po sobie miłe
wspomnienia, ale i cenną wiedzę.
       Olga Bińkowska, Maria Zatorska kl. 2b
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       WAKACJE 2015

   Koncert Radomskiej    
   Orkiestry Kameralnej

Wakacje to
najpiękniejszy okres w
życiu każdego ucznia.
Dwa miesiące
wspaniałych chwil i
beztroski są
odskocznią od nauki
oraz szkolnego życia.
W tym roku wakacje
rozpoczęły się 27
czerwca. Był więc

to czas letnich
wyjazdów i obozów.
Pogoda dopisywała
przez połowę lipca
oraz cały sierpień,
więc nie można na nią
narzekać. Warunki
były wyjątkowo
sprzyjające
leniuchowaniu na plaż
y bądź aktywnemu

wypoczynkowi w
górach.
Ludzie najczęściej
wybierali się nad
Morze Bałtyckie lub
nasze polskie góry.
Ci, którzy chcieli
zobaczyć coś więcej
niż jedynie ojczyznę
wyjeżdżali do
Chorwacji, Bułgarii,

Egiptu czy innych
zakątków świata.
Czyste morze, duże
plaże i wspaniała
atmosfera zachęcały
do rozrywek innych
niż chowanie się w
klimatyzowanych
pokojach hotelowych
przed wysoką
temperaturą,
sięgającą u nas 

w kraju nawet 37°C.
Również zostając w
domu było co robić.
Wakacje to idealny
moment na spędzenie
czasu z przyjaciółmi i
rodziną. Wypady nad
wodę, spacery po
parkach czy
przejażdżki na rowerze
lub rolkach to świetna
alternatywa na miłe i
aktywnie spędzone
popołudnia. Oprócz
tego zorganizowanych
było wiele atrakcji,
takich jak np. występy

zespołów muzycznych
i wokalistów na
specjalnie
przygotowanych
scenach. 
W weekend, 22 i 23
sierpnia, w Radomiu
odbyły się
Międzynarodowe
Pokazy Lotnicze Air
Show 2015, które były
świetną okazją do
obejrzenia
widowiskowych
akrobacji pilotów z
Polski, jak i zza
granicy.

oraz podziwiania
podniebnych maszyn.
Na tę imprezę,
organizowaną
cyklicznie co dwa lata,
do Radomia zjechali
wszyscy pasjonaci
lotnictwa, gdyż są to
jedne z największych
tego typu pokazów w
Europie, podczas
których prezentują się
ekipy z nawet
dwudziestu państw.  
Niestety wakacje
minęły w
zastraszającym
tempie. Teraz, we
wrześniu, gdy wszyscy
uczniowie powrócili

do szkół i nauki, są
jedynie wspomnieniem
miło spędzonego
czasu i sposobem na
poprawę humoru w
ponure poranki. O
upalnym lecie
przypomina nam
jeszcze opalenizna i
piękna, złota polska
jesień. Jedynym
pocieszeniem jest to,
że… wakacje znów za
10 miesięcy!
Ola Brzeska i Ola
Tokarska, kl. 2B

18  września wzięliśmy
udział w koncercie
muzycznym
Radomskiej Orkiestry
Kameralnej
Wysłuchaliśmy dzieł
Chopina, Góreckiego,
Gershwina oraz
Skalkottassa. Gościem
specjalnym był pianista
Marcin Wieczorek -
absolwent Radomskiej
Szkoły Muzycznej im.
Oskara Kolberga,
laureat konkursu

im Fryderyka Chopina.
Koncert skończył się
około godziny 9:15.
Wyszliśmy z urzędu i
udaliśmy się przed
pomnik Jana
Kochanowskiego,
gdzie podzieliliśmy się
wrażeniami z koncertu
z nauczycielem
muzyki panem
Sebastianem
Weremiukiem.
Aleksandra Molik kl. 1d

Ola Brzeska

Air Show

Zalew SiczkiKoncert

Air Show

Ola Brzeska

Ola BrzeskaWS


