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RADZYMIN  l  

Uroczyste Ślubowanie 
Pierwszoklasistów 
w „Stalowej Jedynce”

Uczniowie wzięli udział 
w Warsztatach Kreacji Gier 
Wideo

W ostatni poniedziałek i wtorek października, w Szkole Podstawowej 
nr 1 im. ppłka pil. Mariana Pisarka w Radzyminie, odbyły się podniosłe 
uroczystości pasowania na Uczniów Klasy Pierwszej z zachowaniem 
procedur reżimu sanitarnego.

„Niech wyrosną z Was tacy,  którzy do gwiazd wzlecieć zapragną”
/J. Korczak/

W piątek, 9 października w Miejskiej Sali Koncertowej im. F. Chopina 
przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin, odbyły się 
Warsztaty Kreacji Gier Wideo. Uczestniczyli w nich uczniowie klasy VII b 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ppłka pil. M. Pisarka.

Ceremonia pasowania na ucznia, 
stanowi jedną z najważniejszych uro-
czystości w kalendarzu radzymińskiej 
„Stalowej Jedynki”. To bardzo ważne 
wydarzenie dla uczniów, rodziców, a 
także dla całej społeczności szkolnej.
W tym roku z powodu pandemii 
koronawirusa uroczystości szkolne 
odbywały się w dniach: 26 – 27 paź-
dziernika osobno w każdej z sześciu 
klas pierwszych, bez udziału rodziców 
i zaproszonych gości.
Pierwszoklasiści odświętnie ubrani z 
granatowymi biretami oraz kokarda-
mi prezentowali się bardzo dostojnie.
Uroczystość  zainaugurowało wystą-
pienie Dyrektor Szkoły pani Elżbiety 
Jeleń, która powitała wszystkich zebranych i skie-
rowała serdeczne słowa do pierwszoklasistów.
Zwracając się do najmłodszych uczniów, Pani 
Dyrektor mówiła o rozpoczęciu nowego, fascy-
nującego etapu w  ich życiu, którego nie można 
zmarnować. O tym, że uczmy się dla siebie, nie 
dla ocen, a także o tym, że szkoła to nowe znajo-
mości i przyjaźnie, które mogą nam towarzyszyć 
nawet przez całe życie. – Pamiętajcie, że „praw-
dziwa pewność siebie bierze się z: wiedzy w umy-

śle, siły w ciele i uczciwości w sercu” – dodała na 
zakończenie Pani Dyrektor, przywołując słowa 
wielkiego mistrza sztuk walk Jhoona Rhee.
Następnie uczniowie klas pierwszych zaprezen-
towali się w przedstawieniach, przygotowanych 
pod czujnym okiem wychowawców klas. Po 
części artystycznej, wprowadzeniu Sztandaru 
Szkoły i wspólnie zaśpiewanym Hymnie Pań-
stwowym,  przyszedł czas na ceremonię ślubo-
wania. W podniosłej atmosferze, przed pocztem 
sztandarowym, pierwszoklasiści ślubowali być 

dobrymi uczniami i Polakami, godnie 
reprezentować swoją szkołę i klasę, a 
zachowaniem i nauką sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Był to bar-
dzo wzruszający moment.
Gdy już wybrzmiała rota uczniow-
skiego ślubowania, Pani Dyrektor Elż-
bieta Jeleń dokonała aktu pasowania 
na ucznia dotykając ramion pierwszo-
klasistów ceremonialnym ołówkiem, 
niczym czarodziejską różdżką i wypo-
wiadając zdanie: „Pasuję Cię na ucznia 
Szkoły Podstawowej nr1 im. ppłka pil. 
Mariana Pisarka”. Pamiątkowe dyplo-
my uczniom wręczyły Panie Wice-
dyrektor: Katarzyna Marzec i Dorota 
Poznańska. Tym samym, pierwszaki 
zostały oficjalnie włączone do spo-
łeczności uczniowskiej największej 
szkoły w Gminie Radzymin. Ten 
dzień na długo pozostanie w pamięci 
nas wszystkich.
(Warto w tym miejscu dodać, że we 
wtorek 2 listopada na uczniów klas 
pierwszych będzie czekał  prezent – 
niespodzianka, ufundowana przez 
Burmistrza Radzymina pana Krzysz-
tofa Chacińskiego).
Wszystkim pierwszoklasistom życzy-
my samych sukcesów w nauce!

/opr. SP nr 1; foto: Paweł Cybulski/

Szczęśliwym zrządzeniem losu, 
niezwykłe zajęcia odbyły się w 
gościnnych progach radzymiń-
skiej Biblioteki Publicznej jeszcze 
przed skierowaniem uczniów star-
szych klas SP na zdalne naucza-
nie. Dzięki temu zdążyli wziąć w 
nich udział uczniowie klasy VII 
b ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. 
ppłka pil. Mariana Pisarka pod 
opieką wychowawcy p. Grzegorza 
Jelenia.
Uczestnicy warsztatów dowie-
dzieli się: jak zostać twórcą gier, 
jak wygląda proces tworzenia gry 
oraz jakie umiejętności należy 
zdobyć, aby grę stworzyć.
Prowadzący warsztaty p. Kacper 
Kwiatkowski, wykładowca Li-
ceum Kreacji Gier Wideo, w bar-
dzo ciekawy i niezwykle barwny 
sposób przedstawił etapy powsta-
wania gier. Okazało się, że można 
realizując marzenia i uczestnicząc 
w różnych grach, zdobyć umie-
jętności, które przybliżą uczniów 
do wymarzonego zawodu grafika 
komputerowego czy testera gier. 
Wielkim ułatwieniem może być 
doskonała znajomość języka an-
gielskiego, matematyki czy też 
fizyki. Warto również posiąść wie-
dzę z języka polskiego oraz rozwi-
jać swoje uzdolnienia w zakresie 
muzyki  i plastyki. Zatem pod-
sumowując jednym zdaniem, po 
prostu warto się uczyć, aby zdobyć 
wymarzony zawód.
(Na marginesie dodajmy, że miłą 
niespodzianką dla uczestników 
warsztatów były przygotowane 
przez organizatorów przekąski 
i słodycze, serwowane w czasie 
kilkuminutowej przerwy w zaję-
ciach).
Uczniowie  wracając do szkoły 
byli pełni wrażeń i deklarowali 
chęć uczestniczenia w następnych 
warsztatach  o tej tematyce. Umie-
jętne korzystanie z sieci oraz znajo-
mość zagrożeń, jakie mogą w niej 
czekać na ucznia może sprawić, że  
gry komputerowe będą pomocne 
przy zdobywaniu wiedzy potrzeb-
nej w dorosłym życiu.
 Warsztaty odbyły się z zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego i 
zostały dofinansowano ze środków 
Programu Wieloletniego NIE-
PODLEGŁA na lata 2017-2022 w 
ramach Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej” – Szla-
kiem wiktorii. Radzymin i jego 
mieszkańcy na drodze do zwycię-
stwa w Bitwie Warszawskiej.
 

/Uczniowie klasy VII b
z wychowawcą/


