
 

Wielkimi krokami zbliżają się obchody rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z tej okazji ucz-

niowie szkoły mogą zawalczyć o nagrody w posta-
ci wyjątkowo wysoko punktowanych ocen z histo-

rii i języka polskiego. Nie przegapcie! 

Podajemy terminy przyjmowania zgłoszeń: 

1. Konkurs recytatorski pod hasłem 

„Patriotyzm—hasło aktualne i dziś” - do 25 

kwietnia za pomocą aplikacji Teams 

2. Konkurs na najlepszą prezentację dotyczącą 
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja 
jak i samej Konstytucji—do 27 kwietnia—

prezentację należy wysłać na adres 

b.turzynska@psp30.radom.pl 

3. Turniej wiedzy z historii—do 27 kwietnia—
osobiście deklaracje udziału przyjmuje p. 

Turzyńska. 

 

Szczegóły znajdziecie w ogłoszeniach w dzienniku 

elektronicznym Librus. 
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Ale w szkole jest wesoło :) 

Dzień Wagarowicza każdego roku  
o b c h o d z o n y  j e s t  w  p i e r w -

szy dzień kalendarzowej wiosny, czyli 

21 marca. Koniec zimy to prawdziwe 
święto, bo żegnamy się z nieprzyjemny-

mi warunkami atmosferycznymi i sza-

roburym otoczeniem. 

Większość uczniów decyduje 
się na wagary, ponieważ są 

stęsknieni za słońcem oraz 
wspaniałą pogodą. Aura jest 
bardzo ważna, ponieważ to 

ona zachęca uczniów pol-
skich szkół do opuszczenia 

lekcji... Statystyki informują, 
że najwięcej opuszczonych 

godzin lekcyjnych uczniowie 
mają  wiosną oraz latem. Na 
wagary przeważnie chodzi się 

w grupach, bądź w dwie osoby. W tym 
czasie można iść np: do parku, sklepu, 

na spacer, na jedzenie, do galerii. Prze-

ważnie opuszcza się luźne lekcje, 

albo te, na które się nie lubi chodzić. 

Duża liczba osób opuszcza lekcje, po-
nieważ nie ma odrobionej pracy domo-

wej albo boi się sprawdzianu bądź 
kartkówki. Większość szkół przestała 
już „walczyć” z tym uczniowskim świę-

tem i karać wagarowiczów, którzy tego 

dnia robią sobie wolne od szkolnych 

obowiązków. W zamian za to dyrekto-
rzy proponują swoim ucz-

niom alternatywne sposoby 
spędzania czasu. By nie do-
puszczać do samodzielnego 

opuszczania szkoły przez 
uczniów placówki eduka-

cyjne najczęściej organizują 
tego dnia wycieczki lub 

atrakcyjne wydarzenia 

odbywające się na ich tere-
nie. Dzień Wagarowicza 

dziś już przestał być typowym 

dniem, w którym nie przychodzi się 
do szkoły, a stał się dniem szkolnej 

zabawy. 

Dokładnie 1 kwietnia 2022 
roku na terenie naszej 

szkoły ponownie było kolo-
rowo i wesoło. Na niektó-
rych lekcjach można było 

się zdrzemnąć, na innych 
lekcję prowadził Królik lub 

pies Pluto, a na jeszcze in-
nych zajęciach uczniowie w 

stroju wieczorowym (patrz 
zdjęcia) zwolnieni byli z ob-
owiązku odpowiedzi, czy pi-

sania kartkówek. 
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A może piknik?? 

Piżamowy zawrót głowy 



Marzanno, Marzanno! Ty zimowa panno!! 
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Nadszedł długo wyczekiwany dzień- 21 
marca. Nareszcie przyszła upragniona 

WIOSNA. Za sprawą pięknej pory roku, 
wszystko budzi się do życia a my odnaj-

dujemy w sobie mnóstwo energii. Posta-
nowiliśmy kultywować element tradycji 
związany z obrzędem topienia Marzanny. 

Ktoś zapyta – czy na pewno topienia??? 
No nie zupełnie…Nasi rodzice pamiętają 

zapewne jak  kiedyś obchodziło się dzień 
21 marca i cały obrzęd topienia marzan-

ny. Ta słomiana kukiełka, ubrana w 
płótno i różne korale i wstążki  była pod-
palana i wrzucana do rzeki po to, by na-

deszła wiosna. My najpierw przygotowa-
liśmy klasowe Marzanny ze słomy i 

ubraliśmy je w różne stroje. Następnie 
wzięliśmy udział w orszaku z naszymi 

kukłami wokół szkoły. Niektórym Ma-
rzannom trafiła się darmowa podwózka 
na taczkach naszego pana Andrzeja, któ-

ry zabrał je w podróż, za sprawą której 
Wiosna zamieniła się miejscami z Zimą. 

Dzięki temu, że w praktyce poznaliśmy 
tę tradycję dowiedzieliśmy się, że znana 

nam ze słyszenia marzanna to zwykła 
kukła symbolizująca pożegnanie zimy  i 
przywitanie wiosny, którą właściwie sami 

stworzyliśmy.  

Ileż zabawy i humoru podczas wykony-

wania naszej marzanny dostarczyliśmy 
sobie wzajemnie? Zobaczcie  na fot-

kach☺ 

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno,  w taczkach cię spalamy a wiosnę  

witamy”-  śpiew klas 1-3 rozbrzmiewał dźwięcznie na terenie naszej szkoły. 



Niespodziankę wszystkim uczniom i 
nauczycielom sprawiła tego dnia pogo-

da…. Zdanie „Piękną zimę mamy tej 
wiosny” padało zaraz po „Dzień do-

bry” :) 

Gratulujemy Pani Wiośnie udanego 

pryma aprylisowego żartu ! 

Kącik matematyczny 
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Kwiecień plecień, bo przeplata 

Troch zimy, trochę lata ! 

ODPOWIEDZI DO NUMERU 1 

Zad.1. PASTORAŁKA 

Zad.2 DZIEŃ PATRONA 

 

 



Nie tylko słówka i gramatyka z języka niemieckiego 

- zwyczaje wielkanocne, których Polacy nie znają 
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Święta wielkanocne ( Ostern ) w Niem-
czech swoimi tradycjami sięgają daw-

nych czasów,  
a duża część obrzędów pozostała w tam-

tejszej kulturze do dziś.   

Najpopularniejszym symbolem Wielkano-
cy w Niemczech jest z pewnością Zają-

czek Wielkanocny ( Osterhase ). To 
właśnie on chowa jajka i słodycze w Nie-

dzielę Wielkanocną (  Ostersonntag ) w 
domu lub w ogrodzie, które muszą zna-

leźć dzieci. 

Bardzo lubiana w Niemczech jest bitwa 
na jajka, tzw. “Eier titschen”. Zanim 

obierze się je ze skorupki, dwie osoby 
biorą po jednym jajku i jedna osoba ude-

rza jajko drugiej w ten sposób, aby sko-
rupka pękła. Jeśli się jej to uda, wygry-

wa, jeśli nie, punkt zdobywa przeciwnik. 

I tak do ostatniej pisanki. 

Na północy Niemiec w wiejskich okoli-

cach rozpala się Ognie Wielkanocne ( 
Osterfeuer ). 

Płoną one najczęściej w Wielką Sobotę (  
Ostersamstag ), a w niektórych okoli-

cach dopiero w Niedzielę (  Ostersonn-
tag ) lub Poniedziałek Wielkanocny  
(  Ostermontag ). 

Typowo niemieckim zwyczajem jest boga-

te strojenie studni i fontann 
(Osterbrunnen). Dekoracje w kształcie 

wielkich kwietnych koron zdobią wszyst-
kie studnie, fontanny i źródła wody, któ-

re szczególnie w południowych Niem-
czech i w Szwajcarii znajdują się prawie  
na każdej ulicy. 

Innym „wodnym” obyczajem praktykowa-
nym jeszcze na niemieckich wsiach jest 

przynoszenie w noc wielkanocną wody z 
rzeki lub źródła (Osterwasser), gdy do-

niesie się ją do domu, nie wypowiadając 
przy tym ani słowa i umyje się w niej, po-
zostanie się zdrowym 

i pięknym.  
Niemcy już kilka dni przed świętami de-

korują ogród i wnętrze domu. Jedną z 
najciekawszych tradycji jest to ozdabia-

nie drzewek pisankami (Osterbaum). 
Ważnym elementem wystroju wnętrza 
jest bukiet wielkanocny, czyli zielone ga-

łązki przybrane kolorowymi wydmuszka-
mi jajek. 

W Wielką Sobotę nie ma święcenia po-
karmów. Niemieckie dzieci przygotowują 

koszyczki wielkanocne, ale mają one ra-
czej charakter dekoracyjny. Nasi zachod-
ni sąsiedzi nie znają też tradycji śmigu-

sa-dyngusa. Wielki Poniedziałek jest dla 
nich dniem wypoczynku i spotkania  

z rodziną. 

 



 

 

Nazywam się Gosia Witczak. Jestem uczennicą 
klasy czwartej. Interesuję się sportem, a zako-
chałam się w akrobatyce. Zaczęło to się od ro-
dzinnego wyjazdu do Lublina. Tam oglądaliśmy 
innych akrobatów. Od starszych koleżanek do-
wiedziałam się, że w Radomiu jest taka grupa 

jak Pajęczarki. Teraz uczęszczam na za-
jęciach już 3 trzeci rok. Za miesiąc jadę 
na zawody, trzymajcie za mnie kciuki.    

 

 

Nie samym Internetem człowiek żyje… 

czyli pasje i ukryte talenty uczniów naszej szkoły.  
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Nazywam się Lena Szmidt, urodziłam się 7 lipca 2011 r. w  Rado-
miu. W 2014 roku poszłam pierwszy raz do przedszkola Piotrów-
kowe Skarby. W 2018 poszłam do zerówki w PSP 24.   
Przez 3 lata chodziłam na balet i na uszytki do Kuźni Artystycz-
nej. 
Od 2019 roku uczęszczam do szkoły PSP 30 im. Królowej  Jadwi-
gi. Biorę udział w różnych akademiach, konkursach i akcjach 
charytatywnych jako wolontariuszka. Od 2021r. należę do Rado-
snej Arki Pomocy. Lubię pomagać innym, sprawia mi radość.  
Jako małe dziecko dużo podróżowałam m.in. byłam w Chorwa-
cji, w Niemczech i w Anglii. 
Interesuję się szyciem, szydełkowaniem i robieniem biżuterii. Lu-
bię czytać książki, moje ulubione to Harry Potter i Enola Holmes. 
W przyszłości chciałabym zostać nauczycielką angielskiego, mieć 
swoją szkołę j. angielskiego lub zostać aktorką. 

 
 
 
  



Kwiecień 2022 r., numer 2 Str. 7 

Rodzice nie pozwalają ci mieć psa ani kota? Nie możesz mieć 
królika, świnki morskiej ani chomika? To może rybki? Też nie? 

A ty nadal marzysz o tym, aby mieć w domu jakieś zwierzę. To 
może formicarium? Jest bezzapachowe, nie uczula i nie wyma-

ga dużego zachodu. Ale co to właściwie jest? O swojej hodowli, 
która stała się pasją opowie nam Krzysztof Sikorski - uczeń 

klasy 8a. 

- Krzysiu, czy hodowanie mrówek w domu jest nowością? 

- W krajach zachodnich jest to dość popularne hobby, nato-

miast w Polsce jest to coś nowego.  Chociaż muszę przyznać, 
że zainteresowane myrmekologią czyli nauką zajmującą się ba-

daniem mrówek jest coraz większe zwłaszcza w mediach spo-

łecznościowych. 

- Rozumiem, że twoje zainteresowanie mrówkami zaczęło się właśnie z mediów 
społecznościowych? 

Kilka lat temu całkiem przypadkiem natknąłem się 

na film o hodowli mrówek.  Przyznam się szczerze, 
że bardzo mnie on zainteresował. Zacząłem zgłębiać 

swoją wiedzę na ich temat. Dużo czytałem i ogląda-
łem coraz więcej filmów osób, które zajmowały się 
hodowlą mrówek. Po pewnym czasie udało mi się 

namówić mamę na pierwsze mrówki. Teraz moja 

hodowla liczy 12 gatunków mrówek. 

- Czy to znaczy, że każdy gatunek ma swoje for-

micarium? 

Nie. Część kolonii jest w probówkach, w których 
jest wata nasączona wodą, żeby mrówki miały wilgoć. Jest ich za mało, żeby je wpu-
ścić do formikarium. Mrówki, kiedy są w ziemi mają bardzo ciasno. Mój pierwszy błąd 

polegał na tym, że wpuściłem mrówki do zbyt dużego formikarium i bardzo wolno się 
rozwijały ponieważ miały za dużo przestrzeni. To, kiedy wpuszczę je do formikarium 

zależy również od gatunku. Są większe i mniejsze gatunki.  

- Jaki jest twój największy gatunek mró-
wek? 

Największy gatunek mrówki, jaki posiadam 
to Camponotus ligniperda to największa 

mrówka Europy, którą można spotkać rów-
nież w Polsce ich królowa ma aż 2 cm. Na ra-

zie mam królową i cztery robotnice. Mieszka-
ją w probówce. Dopiero, gdy kolonia powięk-

szy się do 15 robotnic dam im arenę. Kiedy 
kolonia osiągnie odpowiednią wielkość 

wpuszczę je do formicarium. 

Hodowla mrówek w domu zamiasy psa? Czemu nie?! 



- Czy hodowla mrówek jest kosztowna 

i od czego ją zacząć? 

Hodowla mrówek nie jest kosztowna. 
Tak naprawdę potrzebujemy dwóch rze-
czy: formicarium i królowej. Jedno i 

drugie można kupić oddzielnie lub w 
komplecie. Na początek wystarczy małe 

formikarium. Cena zależy od urody ter-
rarium, jego wielkości i materiałów, z 

jakich je wykonano. Ważne jest, aby wy-
brać takie, które umożliwia obserwację mrówek zarówno w gnieździe, gdzie miesz-
ka królowa, składa jaja, a robotnice czy opiekunki dbają o nie, jak i na arenie. Tu 

z kolei mrówki szukają jedzenia i wynoszą śmieci. Jeżeli chodzi o królowe to moż-
na latem złapać je na chodniku. Osobiście w ubiegłym sezonie udało mi się złapać 

kilkanaście królowych. 

- Jaką rolę pełni królowa? 

Mrówki bez królowej nie przeżyją. Królowa składa jaja. Jaja zmieniają się w larwy. 
Larwy przepoczwarzają się w poczwarki i z poczwarek wykluwają się robotnice. 

Ten proces trwa około miesiąca. 

- Czym żywią się mrówki? 

Najczęściej miodem naturalnym oraz owadami karmowymi czyli mącznikami, ka-

raczanami, świerszczami. Dodatkowo mrówki można karmić nasionami, kawałka-

mi owoców oraz żółtkiem, które zawiera dużo białka. 

- Czy miałeś jakieś obawy przez założeniem hodowli? 

Najbardziej obawiałem się tego, co wszyscy a mianowicie, że mrówki będą wycho-

dzić z formicarium. Hoduję je już kilka lat i żadna mrówka jeszcze nie uciekła. To 
była jedyna obawa.  Swoją pasją zaraziłem brata i młodszą siostrę, która ma już 

dwie kolonie. 

Mrówki to owady coraz częściej utrzymywane przez amatorów jako zwierzęta do-
mowe. Większość gatunków charakteryzuje się niskimi wymaganiami lokalowymi i 

żywieniowymi, są łatwo dostępne i naj-
częściej nie sprawiają większych kłopo-

tów. Mimo niewielkiego trudu, jaki trzeba 
włożyć w ich utrzymanie, odwdzięczają 
się całym wachlarzem ciekawych zacho-

wań, które przy odpowiednio zaprojekto-
wanym pomieszczeniu do ich hodowli 

(zwanym formikarium) możliwe są do ob-
serwowania. Ponadto nie wymagają co-

dziennej opieki, co czyni je doskonałymi 

zwierzętami do utrzymywania w domu. 

Krzysiu, bardzo Ci dziękuję za rozmo-
wę i życzę, abyś nadal rozwijał swoją 

pasję i zarażał nią innych. 



Myślenie nie boli ! 
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Regularne ćwiczenia  kondycję fizyczną—wszyscy 
to wiemy. Jeżeli chcesz, żeby Twój mózg był w 

dobrej formie powinieneś regularnie trenować :) 
Zapraszamy na kwietniową dawkę łamigłówek :) 

 
Zadanie 1. „Od Bandy do windy”  

W każdym wierszu zmień jedną literę, tak aby 
powstało nowe słowo. Nie zmieniaj kolejności li-

ter. Wszystkie słowa to rzeczowniki w mianowni-
ku liczby pojedynczej. (Mogą występować nazwy 

własne) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadanie 2. „Czarne, białe, paski”  

Którą figurę spśród 1 -6 wstawisz 
w miejsce znaku zapytania?  
Uzasadnij swój wybór. 

UWAGA 



Pomysł na siebie - sporty walki 

W szeregach naszych najmłodszych uczniów mamy wielu sportowców . O zamiło-
waniu do sztuk walki opowiedzieli nam: Lila (klasa 3a, kickboxing), Alan (kl.3a, 

karate OYAMA), Natan(kl.3a, kickboxing), Gabrysia (kl.3a, karate OYAMA), Kazik 
(kl.3a, brazylijskie jujitsu), Sara Skalska (klasa 2b karate kyokushin), Antoni i 

Staś Stachurscy oraz Filip Krok ( jujitsu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlaczego zaczęliście trenować sztuki walki? 

-Na pierwszy trening zabrał mnie tata. Spodobało mi się i zaczęłam chodzić- po-

wiedziała lilia 

- Karate uczy cierpliwości. Nie chodzi tu o to, żebym potrafił kogoś zaatakować, 

ale o to żebym potrafił się obronić- powiedział Alan 

-Chciałem być silniejszy i umieć się obronić. Miałem mało treningów i zacząłem 

chodzić- Natan 

- Zaczęłam chodzić, żeby mieć więcej siły i nie siedzieć tylko przed telewizorem- 

Gabrysia 

- Zacząłem ćwiczyć jujitsu żeby spalić trochę kalorii. Teraz motywuje mnie to do 

tego, żeby być w tym coraz lepszym- powiedział Kazik 

 

Stasiu (kl.1b), Filipku(k.2b) i Antosiu ( kl.2b), wszyscy trenujecie jujitsu, 
dlaczego nosicie różne kimona? 

- Kolor kimona do treningu  możemy sobie wybrać jaki chcemy, jaki nam się po-

doba . Może to być kolor czarny, niebieski albo  biały- odpowiedział Filip 

-To kolor pasa decyduje o poziomie zaawansowania. Biały pas noszą wszyscy po-

czątkujący.  

-Ja już zdobyłam niebieski pas w karate kyokushin – powiedziała Sara Skalska 

Czym skorupka za młodu nasiąknie?? 

Kwiecień 2022 r., numer 2 Str. 10 



 

Często jeździcie na zawody ? 

- Tak, wyjeżdżamy również na obozy sportowe, na których od-

bywają się zawody. Wtedy jest fajnie, trener organizuje dużo 

zabaw, bo ta sztuka walki to dla nas super zabawa. 

-  Na zawodach zdobyłem medal, na którym jest napisane 

„Niemożliwe uczynić możliwym”. Brałem udział w IV Mistrzo-
stwach Polski w BJJ i zdobyłem II miejsce w swojej kategorii 

wiekowej - powiedział dumnie Staś. 

 

Dlaczego lubicie chodzić na treningi? 

-Na treningach jest dużo dzieci z którymi się bawimy, bo trener 

ciągle powtarza, że walka to jest zabawa i nie wolno nikogo 
uderzyć. Uczymy się pozycji do obrony kiedy ktoś chce nam 

wyrządzić krzywdę.  Z zajęć wracamy zmęczeni ale to jest fajne.  

 

Jakie zasady panują na treningach, o których trzeba pamiętać również po 

opuszczeniu  sali treningowej? 

- Kiedy wykonujemy ćwiczenia musimy pamiętać o tym, żeby nikogo nie „szarpać”, 
bo wtedy możemy kogoś skrzywdzić. Trener powtarza , że nie wolno nikogo atako-

wać nigdy w szkole czy publicznych miejscach. Sporty walki możemy uprawiać 
tylko w sali treningowej.  Wolno się bronić tylko wtedy kiedy ktoś nas zaatakuje 

ale w żadnym innym wypadku nie wolno się bić. 

Czy warto uprawiać sporty walki? 

-Oczywiście, treningi sztuk walki świetnie wpływają na  rozwój fizyczny i koordy-
nacje ruchową. Dzięki regularnym treningom  nabieramy siły i poprawiamy kon-
dycję. Poznajemy własne ciało i mamy bardziej elastyczne ruchy. Jeśli ktoś zasta-

nawia się nad treningami to po prostu trzeba spróbować żeby przekonać się jak 

jest fajnie. 

 

Dziękujemy za wywiad i gratulujemy świetnego pomysłu na spędzanie wolnego 

czasu. 



 

 

 

 

Robert Lewandowski  jest wybitnym 
polskim piłkarzem występującym na 

pozycji napastnika w  reprezentacji Pol-

ski (jest kapitanem drużyny). 

Urodził się 21 sierpnia 1988 roku w 
Warszawie, jako syn Krzysztofa i Iwony 

Lewandowskich. Jego rodzice dali mu 
na imię Robert, aby było łatwe do wy-
mówienia za granicą. Wygląda na to, że 

już wtedy przeczuwali, iż ich syn zrobi 

międzynarodową karierę.  

Robert Lewandowski zadebiutował w 
reprezentacji Polski 10 września 2008 

roku podczas meczu eliminacji mi-
strzostw świata z San Marino (2:0), w 

którym jedno-
cześnie strzelił 
swoją pierwszą 

bramkę. W 
2012 roku wy-

stąpił z repre-
zentacją Polski 

na mistrzo-
stwach Euro-
py, jednak na-

szej drużynie 

nie udało się wyjść z grupy. 9 grudnia 
2014 roku został na stałe kapitanem 

reprezentacji Polski. W eliminacjach do 
Mistrzostw Europy 2016 strzelił 13 bra-
mek i został królem strzelców tych roz-

grywek. Został także wybrany najlep-
szym zawodnikiem eliminacji. Na Euro 

2016, Polska, po zwycięstwie nad Irlan-
dią Północną (1:0), Ukrainą (1:0) i po 

bezbramkowym remisie z Niemcami, 
awansowała po raz pierwszy w historii 
do fazy pucharowej, dzięki zajęciu w gr. 

C drugiego miejsca. W ćwierćfinale Pol-
ska po rzutach karnych wyeliminowała 

Szwajcarię, odpadając dopiero po po-
rażce w rzutach karnych z Portugalią, 

późniejszym zwycięzcą turnieju. Był to 
znakomity turniej naszej reprezentacji i 
brakło trochę szczęścia, aby Polska mo-

gła zajść jeszcze dalej. 5 października 
2017 roku w meczu eliminacji Mi-

strzostw Świata 2018 Robert Lewan-
dowski zanotował swoje 48, 49 i 50 tra-

fienie w narodowych barwach, i tym sa-
mym został najlepszym strzelcem w hi-
storii reprezentacji Polski, wyprzedzając 

Włodzimierza Lubańskiego, strzelca 48 
bramek. 8 października 2017 roku Pol-

ska zwyciężyła 4:2 z Czarnogórą i tym 
samym awansowała na Mistrzostwa 

Świata 2018. Robert w tym spotkaniu 
strzelił 16. gola w eliminacjach i w ten 
sposób osiągnął taki wynik jako pierw-

szy zawodnik w 
historii europej-

skiej edycji elimi-
nacji, zostając 

przy tym królem 
strzelców. Na Mi-
strzostwach Świa-

ta 2018 w Rosji, 
Polska po dwóch 

porażkach: z Se-
negalem (1:2) i 

Roberta Lewandowski—kariera w reprezentacji  
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22 kwietnia, czyli Dzień Ziemi (nazywany także 
Międzynarodowym Dniem Ziemi), to coroczne wy-

darzenie obchodzone celem promowania ochrony 
środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej 

i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.  

W naszej szkole  obcho-
dy tego święta odbyły 

się dzień wcześniej. 
Uczniowie klasy Va 

przygotowali występ  
a r t y s t y c z n o -
wokalny :) ,  a naj-

młodsi — klasy 1-3 
zaprezentowali naj-

nowsze kreacje eko-

logiczne.  

 

Kolumbią (0:3) oraz wygranej z Japonią 
(1:0), zakończyła udział w turnieju. Ro-

bert Lewandowski jako kapitan zespo-
łu, wystąpił we wszystkich spotka-

niach. Dnia 11 października 2018 Pol-
ska przegrała w Lidze Narodów 

2018/2019 z Portugalią 2:3, było to je-
go setne spotkanie w barwach repre-
zentacji Polski. W 2021 roku wystąpił z 

reprezentacją na Mistrzostwach Europy 
2020. Polskiej reprezentacji po zacię-

tych i emocjonujących bojach, nie uda-
ło się wyjść z grupy. W sumie RL9 roze-

grał w kadrze narodowej 132 spotka-

nia, strzelając w nich 74 bramki (stan 
na dzień 12 listopad 2021), dzięki cze-

mu jest najlepszym strzelcem reprezen-
tacji w historii. Robert Lewandowski 
jest jedynym Polakiem w historii, który 

otrzymał tytuł Piłkarza Roku FIFA i Pił-
karza Roku UEFA, a także Europejski 

Złoty But. Ma na swoim koncie 25 tro-
feów, co czyni go najbardziej utytułowa-

nym polskim piłkarzem w historii. 
Światowe Stowarzyszenie Prasy Sporto-
wej AIPS w 2020 roku uznało go najlep-

szym sportowcem wśród mężczyzn – za-
równo w Europie, jak i na świecie. Zo-

stał także uznany wg magazynu 
„Forbes” najbardziej wpływowym czło-

wiekiem w polskim sporcie. W 2021 ro-
ku za „wybitne osiągnięcia sportowe i 
promowanie Polski na arenie międzyna-

rodowej” otrzymał odznaczenie - Krzyż 
Komandorski Orderu Odrodzenia Pol-

ski.  

  Przygotował: Franciszek Lis, klasa Va 

Przychodzi Ziemia do lekarza… 
O poważnych sprawach w lekkiej i żartobliwej formie :) 
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Redakcja 

Najserdeczniejsze 
życzenia dla Ady i Julii. 

Najlepsze przyjaciółki na 
świecie to Wy! 

 
Amelka, kl IIIa 

Strefa dobrego humoru 

Co Wam w głowach gra?? 

Samorząd Uczniowski  zebrał informacje dotyczące naj-
chętniej słuchanych wykonawców i utworów. 

 
Wśród uczniów klas 1-3 rankig wygląda następująco: 
1. Ekipa "Chill" 

2. Sanah "Ale jazz" 
3. Małe TGD "Góry do dóry" 

4. Fazlija "Helikopter"  
5. Palion " Zielone" 

Uczniowie klas 4-8 słuchają na-
stępującej muzy:  

 
1. Mata „Szafir” 

2. Ed Sheeran „Shivers” 
3. Sanah „Ale jazz” 
4. Jan „Rapowanie & Nocny Bąbelek” 

5. Imagine Dragons „Thunder” 

Nauczyciele i uczniowie 
Publicznej Szkoły Podsta-

wowej nr 30 w Radomiu :) 
  

Pozdrawiam: 

• Klarę Łapczyńską,  

• Julię Słoniewską, 

•  Bartka Pająka,  

• Lenę Szybalską 

Anoniom 


