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     ACH, CO TO BYŁ      ZA BAL...

                                    XVI BAL WOLONTARIUSZA
                                ODBYŁ SIĘ W NASZEJ SZKOLE

Tort

„Ludzie to anioły z
jednym skrzydłem,
dlatego aby się wznieść,
musimy trzymać się
razem” .
       Maria Konopnicka
   
Te słowa stanowiły
motto XVI Balu
Wolontariusza,  
balu „Pod Aniołem” ,    
który odbył się 16 stycznia
2016 roku w naszej
szkole.    

Przybyłych gości
przywitała pani dyrektor
Aneta Maciejewska –
Pawłowska, a wśród
nich: księdza Andrzeja
Tuszyńskiego, Prezesa
Stowarzyszenia Centrum
Młodzieży Arka,
wiceprezes panią Ewę
Kamińską, Jerzego
Zawodnika, wiceprezydenta
Radomia, Annę Ostrowską,
dyrektora

Wydziału Edukacji Urzędu
Miejskiego w Radomiu,
Elwirę Skoczek, dyrektora
Wydziału Zdrowia i Polityki
Społecznej, dyrektorów
placówek, w których
działają Kluby
Młodzieżowego
Wolontariatu, ich opiekunów
i wolontariuszy.

 „To już XVI Bal
Wolontariusza. Dziś 16
stycznia 2016
roku znajdujemy się w
Gimnazjum nr 6 przy ulicy
Sadkowskiej 16 w Radomiu.
Te zbieżności to z
pewnością nie przypadek –
to gwarancja udanej
zabawy” – mówili dalej
prowadzący wolontariusze –
absolwenci „szóstki”: Emila,
Kasia, Bartek i Michał. 

„ XVI Bal
Wolontariusza uważam za
otwarty” – uroczyście
oznajmił ks. Andrzej
Tuszyński. 
   Jak nakazuje staropolska
tradycja uczniowie z klas
trzecich tradycyjnie -
polonezem rozpoczęli
zabawę taneczną.

Ciąg dalszy na stronie 2.
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      ACH, CO TO BYŁ ZA BAL...

ciąg dalszy ze strony
1

Żeby młodzi wolontariusze:
uczniowie szkół
podstawowych,
gimnazjów i szkół
ponadgimnazjalnych
nabrali energii na czas
zabawy, zostali

poczęstowani
okazałym tortem. Od
tej pory atmosfera
zabawy nieprzerwanie
towarzyszyła młodym
aż do godziny 22.25,
kiedy to Pani Dyrektor
ogłosiła, ku wielkiemu
niezadowoleniu
zebranych, koniec
Balu Wolontariusza.

Zabawę prowadził
zespół TWINS new,
którego
wokalistkami są
absolwentki naszej
szkoły Agata i
Anita. W trakcie
imprezy
przeprowadzono
konkurs na
najciekawszy kotylion

i wybrano Królową i
Króla Balu. Rozdano
wiele nagród i
upominków
ufundowanych przez
darczyńców.
      Bal to coroczne
święto Wolontariuszy
z klubów regionu
radomskiego,
zrzeszonych w
Stowarzyszeniu 

- Hotel – Restauracja  
 Pod Różami

- Pierogarnia WITEK

- Księgarnia św.          
 Kazimierza

- Pracownia                
  Psychologiczna        
 Karol Pająk

oraz indywidualni
darczyńcy, którzy
chcieli pozostać
anonimowi.

Anna Kaim, Izabela
Gutkowska

Polecamy również
inne artykuły:
http://radioplus.com.pl/radom/13681-
taniec-z-
wolontariuszami
http://radom.gosc.pl/doc/2931794.Przez-
rok-pracuja-za-
usmiech

A orkiestra gra

Zachęcamy do zabawy

Coś na ząb

Centrum Młodzieży
Arka. Ten jeden
karnawałowy wieczór
jest nagrodą za cały
rok ciężkiej pracy na
rzecz innych.
Dziękujemy tym
wszystkim, którzy
nawet w najmniejszy
sposób przyczynili się
do realizacji tak
wielkiego dzieła.
Dziękujemy
sponsorom, to dzięki
Wam było możliwe
wykonanie dekoracji i
przygotowanie

 poczęstunku oraz
nagród dla uczestników
konkursów.
Dziękujemy rodzicom i
nauczycielom, którzy
zadbali o słodki
poczęstunek i
bezpieczeństwo
podczas balu.
Dziękujemy Wam
Młodzi za prawdziwe
Święto Młodości i za
to, że nas dorosłych
uczycie     bycia
dobrym

            ANIOŁY          
            DOBROCI

   Naszymi Aniołami    
      Dobroci byli:

- Przewodniczący
Rady Miejskiej w
Radomiu Dariusz
Wójcik

- żołnierze z 42 Bazy
Lotnictwa Szkolnego

- Bank Żywności w
Radomiu

- Firma Hortex

- Gospodarstwo
Sadownicze  w
Komorowie
- Salon Fryzjerski
Kacper

- Angelus – Przewozy
Autokarowe Dionizy
Jakubiak

- Firma ARTEX IT

- Kino Helios

- Wydawnictwo
HELION

- ELMAS

- SELGROS

- Czapla

- Piekarnia Gajda

S. Weremiuk

S. Weremiuk

S. Weremiuk

http://radioplus.com.pl/radom/13681-taniec-z-wolontariuszami
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fradom.gosc.pl%2Fdoc%2F2931794.Przez-rok-pracuja-za-usmiech&h=PAQHhlH71
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Polonez pięknych gimnazjalistek Cała sala tańczy

To właśnie my - wolontariusze

Słodka nagroda

Chwila oddechu

Były nawet szpagaty

Kto się kryje pod tymi maskami?

S. Weremiuk S. Weremiuk

S. Weremiuk

S. Weremiuk

S. Weremiuk

S. Weremiuk

S. Weremiuk
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  Bawiliśmy się wspólnie
z opiekunami i rodzicami

W sobotę 16 stycznia
miałem przyjemność
po raz pierwszy
uczestniczyć w Balu
Wolontariusza, który
odbył się w naszej
szkole. Po długich
przygotowaniach
nadszedł w końcu ten
dzień. Byliśmy
gospodarzami,

więc wszyscy
czuliśmy
odpowiedzialność za
tę imprezę, gościliśmy
przecież ponad
trzystu wolontariuszy.
Lekka presja udzielała
się nam wszystkim.
Byłem podbudowany,
kiedy zobaczyłem, ilu
młodych

ludzi bezinteresownie
angażuje się w
pomaganie. Wspólnie
obaliliśmy mit, że
młodzież nie umie się
bawić.
Udowodniliśmy, że
potrafimy tańczyć i
mamy wiele innych
talentów. Bez
wątpienia

do tak udanej zabawy
przyczynił się zespół
TWINS, przy którego
akompaniamencie
bawiliśmy się.
Wszyscy czuliśmy się
fantastycznie,
ogromny parkiet
zapełniony był
tańczącymi ludźmi
przez cały wieczór.

Pierwsza para

Taniec nowoczesny

To spotkanie było dla
mnie okazją do
nowych znajomości i
zacieśnienia przyjaźni
w naszym klubie. Z
przyjemnością
przyjmowaliśmy
gratulacje od
goszczących klubów.
Uczestnicy byli pod
wrażeniem „super”
organizacji   imprezy.
Wśród młodzieży,
która nie chciała zejść
z parkietu, byłem także

ja. Niestety, impreza
musiała dobiec końca.
Z żalem rozstawaliśmy
się. Jestem dumny, że
nasz klub stanął na
wysokości zadania i
zorganizował tak
wspaniały bal. Myślę,
że podnieśliśmy
poprzeczkę dla
kolejnych
organizatorów, ale
życzę im, aby sprostali
zadaniu.              Dawid
 Matysiak kl. 2b

autor w okularach

Tajemniczy prowadzący

Cały parkiet nasz Zatańcz ze mną jeszcze raz

                           NIECH ŻYJE BAL
                      wrażenia wolontariusza

Monika Weremiuk

Monika Weremiuk

Monika Weremiuk

Monika Weremiuk

Monika Weremiuk Monika Weremiuk
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  STYCZNIOWE   POWSTANIE

      153
 ROCZNICA
 WYBUCHU

POWSTANIA
STYCZNIOWEGO

Dnia 22 stycznia
 delegacja
uczniów naszej
szkoły, pod opieką
nauczyciela
historii p. Dariusza
Łyjaka, wzięła udział w
obchodach 153
rocznicy wybuchu
Powstania
Styczniowego -
największego zrywu
narodowego przeciwko
zaborcy rosyjskiemu. 
 Uroczystości
rozpoczęły
się mszą świętą w
intencji Ojczyzny

oraz uczestników
powstania. Mszy
przewodniczył  biskup
Piotr Turzyński, który
podczas homilii odniósł
się do wydarzeń i
bohaterów z 1863r.
Ks.Biskup mówił
o wielkim męstwie,
poświęceniu oraz
miłości do ojczyzny,
czyli wartościach
niezwykle ważnych,
również we
współczesnych
czasach. Przywoływał
wspomnienia

konspiracyjnych
działań młodzieży z
Radomia,
podkreślając istotę tych
wydarzeń,
przedstawiając
bohaterskich, ale też
bardzo młodych ludzi
jako wzory do
naśladowania. 
  Nabożeństwo
wzbogacone o zarys
historyczny Powstania,
było idealnym
momentem, żeby uczci
ć pamięć o ludziach,
którzy polegli broniąc
ojczyzny. To chwila

zadumy nad
przeszłością Polski i
naszych przodków, dla
których  patriotyzm był
najważniejszą cnotą. 
Była to bardzo ważna i
podniosła lekcja dla
nas - młodych
Polaków, dla których
dobro i honor Ojczyzny
powinny być
najważniejsze, tak jak
dla naszych przodków.

 Aleksandra Brzeska,
kl. 2b

Delegacja szkolna

dopalaczekradnazycie.pl

Od wskazania przyczyn sięgania po
narkotyki i dopalacze przez młodych
ludzi zaczęła swoją prelekcję podinsp.
Aneta Pawlińska z Wydz. Prewencji
KWP w Radomiu, w ramach szkolenia
na temat przeciwdziałania narkomanii.

Policjantka w sposób
niezwykle rzeczowy
ale interesujący,
poparty analizą danych
przedstawiła
zagrożenia narkomanią
wśród dzieci i
młodzieży w szkole, na
ulicy czy w Internecie,
gdzie można bez
większych trudności
zdobyć niebezpieczne
używki.
Nauczyciele, którzy
wielokrotnie brali udział
w podobnych
szkoleniach tym razem
mogli na własne oczy
zobaczyć, jak wyglądaj
ą najpopularniejsze

narkotyki. Z dużym
zainteresowaniem
obejrzeli również
"fachowe" skrytki, w
których można
przechowywać
narkotyki lub
dopalacze, nie
wzbudzając żadnych
podejrzeń.
W szkoleniu mogli
wziąć udział również
rodzice uczniów.
Dzwoniąc pod numer
48 345 30 50 Wydziału
Prewencji można
uzyskać niezbędne
informacje na
ww. temat.

         STOPKA            
     REDAKCYJNA
Redakcja 6PRESS:

Klaudia Fijałkowska
kl. 3c
Dawid Matysiak kl. 2b
Aleksandra Brzeska
kl. 2b

Izabela Gutkowska

Fotografie:
Monika Weremiuk
Sebastian Weremiuk
Wioletta Styczyńska

Opiekunowie:
Wioletta Styczyńska
Anna Kaim

    
    Zapraszamy do
 odwiedzenia naszej
 strony internetowej:

   www.gim6radom.    
       edupage.org
   gdzie znajdziecie
 więcej relacji i zdjęć  
   z życia szkoły.

                  POLICJA W SZKOLE 
    O DOPALACZACH I NARKOTYKACH

NN

źródło:
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  ZASADY, O KTÓRYCH  
    MUSISZ PAMIĘTAĆ

     FERIE ZIMOWE TUŻ, TUŻ...

Wkrótce rozpoczynają
się ferie zimowe.
Zimowa aura sprzyja
szaleństwu na białym
puchu. Warto jednak
pamiętać, żeby była to
zabawa bezpieczna.
Każdy z nas pamięta
podstawowe zasady
bezpieczeństwa.
Chyba nie trzeba

przypominać o tym, ż
e korzystamy z
miejsc bezpiecznych i
sprawdzonych.
Bezwzględnie nie
wolno wchodzić na
zamarznięte zbiorniki
wodne. Jeżeli chcemy
pojeździć na łyżwach,
możemy wybrać się
na sztuczne

lodowisko na MOSIR.
Unikajmy
niebezpiecznych
miejsc. Pamiętajcie –
ferie nie muszą być
nudne! Zawsze
możecie pobawić się
na śniegu, pozjeżdżać
na sankach z
okolicznych górek.
Dobrym pomysłem

jest też korzystanie z
basenów, które w
okresie ferii oferują
szereg promocji.
Również biblioteki
publiczne i domy
kultury przygotowują
ciekawą ofertę dla
dzieci i młodzieży.

Zawsze dobrym
pomysłem są
spotkania z
przyjaciółmi, na które
często w czasie roku
szkolnego brakuje nam
czasu. Można wtedy
nadrobić zalęgłości
towarzyskie i miło
spędzić czas. W tym
kapryśnym pod
względem pogody
miesiącu niektórych z
nas może dopaść
przeziębienie. Ale nie
ma się co załamywać,
bo i w domu

można zorganizować
sobie interesujące
zajęcia. Trzeba tylko
wykazać się
kreatywnością. Niech
komputer i telewizor nie
staną się jedyną
rozrywką w wolnym
czasie.
Ferie to głównie czas
odpoczynku od szkoły i
nauki. Warto spędzić
go w miłym
towarzystwie przyjaciół
lub rodziny. Życzymy
Wam również
nawiązania nowych
znajomości

podczas zimowych
wyjazdów i nie tylko. 
Istnieje wiele
zorganizowanych form
wypoczynku, nie
muszą to być tylko
zimowiska. Domy
kultury czy
stowarzyszenia np.
Arka zapraszają na
półzimowiska i inne
ciekawe zajęcia.
Wystarczy dobrze
rozejrzeć się, a każdy
znajdzie coś dla siebie.
Te dwa tygodnie są
jedyne w roku,
delektujmy się nimi. W
czasie ferii możesz
zrobić coś nie tylko

dla ciała, ale także
duszy. Wybierz się do
teatru, muzeum, na
koncert. Wiele instytucji
przygotowuje specjalny
program na ten czas
dostosowany do
młodego, ciekawego
świata odbiorcy.
Odpoczynek
umysłowy jest równie
ważny jak fizyczny.
Życzymy Wam
zdrowych i
bezpiecznych ferii.
Abyście naładowali
akumulatory na
następny semestr
nauki.

- Informuj opiekunów
gdzie dokładnie idziesz
i o której godzinie
wrócisz.
- Nie noś kluczy,
komórki, pieniędzy w
widocznym miejscu –
to może skusić
potencjalnego
złodzieja.
- Nie rozmawiaj z
obcymi osobami i nie
ufaj im.
- Przestrzegaj zasad
poruszania się po
drodze.

- Nikomu nie podawaj
swojego adresu
zamieszkania,
nazwiska, nr telefonu.
- Jeśli ktoś próbuje Cię
skrzywdzić, wołaj
głośno o pomoc.
- Jeśli ktoś krzywdzi
Twojego kolegę, reaguj
natychmiast i zawołaj
osobę dorosłą.
Źródło:
www.bezpiecznadroga.com.pl

Zima w lesie

Biały puch

Ognisko na śniegu

Zimowa droga
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