
ZDARZYŁO SIĘ W SZKOLE… 

 

 

   Rajd pieszy „Babie lato” odbył się 21 września 2013 

roku. Uczniowie naszej szkoły podzieleni byli na dwie 

grupy piechurów. Uczniowie z Zespołów Edukacyjno-

Terapeutycznych zajęli II miejsce w konkursie 

piosenkarskim. Maciek Jaworski z kl. I G został laureatem 

konkursu fotograficznego. 

 

   Próbny alarm przeciwpożarowy jak co roku był 

zaskoczeniem dla uczniów i nauczycieli. W czwartek 26 

września, zajęcia przerwał długi dzwonek alarmujący o 

niebezpieczeństwie. Wszyscy wiedzą, że w takim 

przypadku należy jak najszybciej opuścić budynek 

szkolny i udać się w wyznaczone miejsca. 

 

   Obchody 69 rocznicy Bitwy pod Jaktorowem zebrały 

liczną społeczność mieszkańców Powiatu Grodziskiego. 

Nie zabrakło również reprezentacji naszej szkoły. W 

poczcie sztandarowym wystąpili: chorąży – Bogusław 

Piwoński, asysta – Justyna Gruszecka i Ania 

Wojciechowska. 

 

   Ogrody Integracji przebiegały jak zwykle we 

wspaniałej atmosferze wzajemnej przyjaźni, sympatii i 

dobrej zabawy. W bieżącym roku uczniowie z zespołów 

edukacyjno-terapeutycznych wystąpili w przedstawieniu 

pt. „O ptaszku, który wypadł z gniazda”. Były brawa i 

nagrody. 

 

   Międzypowiatowy Turniej Wiedzy Ogólnej i 

Ekologicznej zgromadził młodych ekologów z 

gimnazjów w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, 

Lesznie i Żyrardowie. Laureatami turnieju zostali: Kuba 

Jarkiewicz z Grodziska (I miejsce), Weronika Rosa z 

Grodziska (II miejsce), Mateusz Bojankiewicz z Leszna 

(III miejsce). 
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   Dyskoteka dla uczniów ze Szkoły Podstawowej, Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy oraz Zespołów Edukacyjno – 

Terapeutycznych odbyła się 11 października. Wszyscy 

uczestnicy zabawy bawili się znakomicie. Były tańce 

grupowe, indywidualne i w parach. Dyskoteka to dobra 

okazja do zdrowego wysiłku fizycznego. 

 

 

   Dzień Edukacji Narodowej i pasowanie nowych 

uczniów, jak zwykle przebiegały w podniosłej i uroczystej 

atmosferze. Dzień ten jest wyjątkowy dla wszystkich ludzi 

związanych z edukacją. Do grona nowych uczniów zostali 

przyjęci: Ania Borkowska, Adam Gontarczyk, Agata 

Kacprowicz i Monika Kieszkowska. 

 

 

   IX Integracyjny Turniej Piłki Siatkowej „Święto 

siatkówki” pokazał znakomitą sprawność występujących 

drużyn. Rywalizacja była iście sportowa. Pierwsze miejsce 

zajęła drużyna z Wołomina, drugie – Grodzisk Niebiescy, 

trzecie – Żyrardów. Kolejna punktacja to: Grodzisk 

Czerwoni, Nowe Miasto i Skaryszewska. 

 

 

   Turniej Talentów sprawił wiele radości zarówno 

utalentowanym uczestnikom, jak i widowni. Był nie lada 

wyzwaniem dla jurorów, ponieważ dzieci i młodzież z 

Brwinowa, Pruszkowa, Grodziska, Leszna i Żyrardowa 

zaprezentowały wysoki poziom występów. Oprócz nagród 

dla laureatów były upominki dla wszystkich uczestników. 

 

 

   Zbiórka karmy dla zwierząt to akcja zapoczątkowana 

przez Klub Wolontariatu. Bezpańskie zwierzęta potrzebują 

naszej pomocy. Dlatego każde wsparcie jest dla nich 

ważne. Karma zbierana będzie do końca listopada. Do 

akcji zapraszamy również rodziców i nauczycieli oraz 

wszystkich miłośników zwierząt. 

 

 

 

 



W LISTOPADOWEJ ZADUMIE… 

 

   Odwiedzając cmentarze i zapalając znicze na grobach bliskich nam osób, nie sposób 

zapomnieć o Patronie naszej szkoły Hipolicie Szczerkowskim.  

   Profesor żył w latach 1895-1960. Z grupą przyjaciół założył Grodziskie Towarzystwo 

Dramatyczne „Muza”, które z czasem przyjęło nazwę Zespół 

Artystyczny „Studio”. Teatr amatorski istniał ponad 40 lat, 

wystawiając setki przedstawień.  

Hipolit Szczerkowski działał w licznych organizacjach - sportowych, 

paramilitarnych kulturalno-oświatowych i ekologicznych. Zawsze 

pracował z ludźmi i dla ludzi. 

   Ten grodziski społecznik, pedagog i propagator teatru pochowany jest na miejscowym 

cmentarzu, w kwaterze rodzinnej. Cześć Jego Pamięci! 

 

W NAJBLIŻSZYM CZASIE CZEKAMY NA… 

 

 Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości – jest to ważna rocznica dla 

Polski, ponieważ 95 lat temu, w 1918 roku, Naród Polski odzyskał niepodległość, 

czyli niezależność od innych państw.  

 Szkolny Konkurs Matematyczny, który pozwala uwierzyć, że matematyka nie 

jest taka straszna jak niektórzy twierdzą. Ba…, można ją nawet polubić! 

 Zabawę andrzejkową, która jest tradycją naszej szkoły nie tylko dlatego, że jest 

okazją do zorganizowania ostatnich zabaw przed rozpoczynającym się adwentem, 

ale przede wszystkim z powodu przebieranek uczniów i nauczycieli za różne 

postacie. 

 Jasełka, przypominające o wielkim wydarzeniu sprzed 2000 lat – Bożym 

Narodzeniu, Wigilie w klasach, życzenia świąteczne i prezenty. 
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Jesień 

 

Kasztany z drzew strącają mali chłopcy, 

Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. 

Jesiennym chłodem idziesz przesiąknięty,  
I przez to bardziej zszarzał cały świat. 

Ostatnie kwiaty więdną na balkonach, 

Zasypia wcześniej w bramie nocny stróż. 

I stare domy stoją przemoknięte, 

na pustych oknach osiadł ciężki kurz. 

 

Ty chcesz jesieni pełnej słońca, 

Z wiatrem, który liście strąca, 

Choć za chwilę Cię przykryje śniegu zimna biel. 

I życie ciężko jest odmienić, 

Wśród szarych dni i serc kamieni, 

Zapytaj się człowieka obok, 

Może on coś wie. 

 

Kasztany z drzew spadają nam pod nogi, 

Pożółkłe liście niesie drogą wiatr. 

Przechodnie idą, tuląc się do płotów, 

Zziębnięte twarze kryjąc w fałdach palt. 

Jadące auta przecierają oczy 

I woda spływa z ich gumowych rzęs. 

I coraz ciemniej robi się na dworze, 

I wszystko to ma swój jesienny sens. 

I wszystko to ma swój jesienny sens. 

 
Krzysztof Daukszewicz  
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