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Spełnienia wszystkich marzeń, 
zadowolenia z siebie, 

radości życiowej 
i aby każdy kolejny dzień 

był Dniem Kobiet 
życzą Wam.... wspaniałe, 

niepowtarzalne Panie! 
koledzy                                                                                          

i  redakcja  NA PARAPECIE 

 

  

Dzień Kobiet – coroczne święto obchodzone 8 marca 
jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie 
kobiet. Ustanowione zostało w 1910 roku. Dzień Kobiet 
w Polsce był obchodzony na szeroką skalę do 1993 
roku. Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można 
obchodzone w starożytnym Rzymie „Matronalia”. Było 
to święto przypadające na pierwszy tydzień marca, 
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
płodnością. Z okazji tego święta mężowie obdarowywali 
swoje żony prezentami i spełniali ich życzenia. 
 Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się 
z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. 
Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 8 marca 
1908 roku na ulicach Nowego Jorku odbył się marsz 
15 000, domagających się praw politycznych i 
ekonomicznych dla kobiet. Zainspirowane tym marszem 
pracownice zakładów odzieżowych podjęły 
trzymiesięczny strajk zimą na przełomie 1909 i 1910 
roku przeciwko wyzyskującym je właścicielom fabryk, 
tzw. "Powstanie dwudziestu tysięcy". 
W 1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w 
Kopenhadze ustanowiła obchodzony na całym świecie 
 Dzień Kobiet, który służyć miał krzewieniu idei praw 
kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla 
powszechnych praw wyborczych dla kobiet. 
Wielu osobom Dzień Kobiet kojarzy się z czasami PRL–
u i z wręczanymi wtedy masowo goździkami. Z okazji 
tego dnia publikowano portrety kobiet różnych sektorów 
życia gospodarczego zgodnie z opinią Władysława 
Gomułki, że "nie ma dziś w Polsce dziedziny, w której 
kobiety nie odgrywałyby ważnej roli". W zakładach 
pracy czy szkołach był obchodzony obowiązkowo. Była 
to okazja do uzupełniania braków w zaopatrzeniu, 
dlatego wręczano paniom takie dobra materialne jak 
rajstopy, ręcznik, ścierka, mydło, kawa. 
Dzień Kobiet jest obecnie oficjalnym świętem w wielu 
krajach. 
Mężczyźni wręczają wtedy znajomym kobietom – 
matkom, żonom, partnerkom, koleżankom kwiaty i 
drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) 
dzień ten jest równoważny z dniem matki, podczas 
którego dzieci ofiarują drobne prezenty swoim matkom i 
babciom. 
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W dniu  klasa 2.12.2014 r. uczniowie klas II c i II k  mieli 
możliwość uczestniczenia w niezwykłej lekcji 
praktycznej nauki zawodu. Rozpoczęła się ona od 
profesjonalnego pokazu Pana Dominika Skałbani 
specjalisty od CARVINGU.  Carwing to sztuka 
dekorowania stołów biesiadnych. Z owoców i warzyw 
specjalnymi  przyrządami można stworzyć prawdziwe 
dzieła sztuki: kwiaty, ptaki, kule, a wszystko po to by 
stół zachwycał  pięknem i przyciągał wzrok 
biesiadników. Pan Dominik Skałbania na oczach 
uczniów wyczarował zestaw przepięknych owocowych 
ozdób. Potem do pracy zostali zaproszeni uczniowie. 
Korzystając z instruktarzu „carvingowca” oraz 
nauczycieli Pani Renaty Kaczor i Pana Konrada Pańca,  

 uczniowie próbowali wycinać z owoców własne dzieła 
sztuki. Wszyscy wykazali się dużą wyobraźnią, 
pracowitością, a ich prace zostały ocenione bardzo 
wysoko. Po tej lekcji z pewnością będą umieli 
udekorować np. wigilijny stół. 

Jak co roku od prawie 20 lat na początku grudnia 
odbyły się Turystyczne Mikołajki z SKKT-PTTK Nr 279 
Jędrusiowe. Tym razem pojechaliśmy do Kazimierza 
Dolnego nad Wisłą. Zwiedziliśmy m. in. ruiny zamku 
Firlejów w Janowcu, Muzeum Przyrodnicze                                
w Kazimierzu, odbyliśmy nocny spacer po 
kazimierzowskim Rynku i uczestniczyliśmy                   
w fantastycznych pokazach ognia Kozaków z grupy 
teatralnej Bohema w ruinach zamku. Jednak głównym 

punktem programu była wizyta św. Mikołaja i oczywiście 
mikołajkowe pląsy. Bawiliśmy się do białego rana... no 
prawie do białego rana. Drugiego dnia odbyliśmy 
spacer po malowniczych okolicach Kazimierza.                      
W kamieniołomach uczestniczyliśmy w lekcji geologii. 
Zbieraliśmy wapienie ze śladami amonitów z przed 100 
milinów lat. Ostatnim punktem wycieczki był Zespół 
Pałacowo-Parkowy Czartoryskich w Puławach.                      
W wycieczce udział wzięły 53 osoby z naszej placówki 
ZSS Nr 1 Klubów PTTK Gramp i Radomir. 
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Wzorem lat ubiegłych  uczniowie Publicznej Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy klasa III b, III d, III e pod 
opieką nauczycieli: p. Katarzyny Żurowskiej, p. Beaty 
Wolnowskiej, p. Beaty Grabowskiej uczestniczyli w 
kiermaszu bożonarodzeniowym w zaprzyjaźnionym 
markecie ,,Stokrotka”.  Tegoroczne przedsięwzięcie 
poszerzone zostało o udział w kiermaszu 
zorganizowanym w Urzędzie Miejskim – mieliśmy tam 
możliwość spotkać się z nowo zaprzysiężonym 
prezydentem Radomia, który zakupił wyroby świąteczne 
na naszym stoisku. 
     Jak zwykle przygotowania do kiermaszu rozpoczęły 
się już we wrześniu, kiedy to zbieraliśmy potrzebne nam 
materiały przyrodnicze oraz planowaliśmy prace                        
i zakupy. Nasze stoisko cieszyło oczy różnorodnością 
wzorów i kolorów oraz łączyło tradycyjne wzory               
z nowoczesnym wykonaniem. Zaprezentowaliśmy 
bombki, szyszki, bałwanki wykonane techniką 
makaronową, materiałową i cekinową, choinki: 
szyszkowe, makaronowe i sznurkowe oraz stroiki                 
z naturalnych materiałów.  Nie mogło również 
zabraknąć  tradycyjnych lukrowanych pierników. 

 

       Bardzo dziękujemy wszystkim którzy zakupili nasze 
prace i zapraszamy na kolejne kiermasze. 

 

Pod takim hasłem przebiegła wigilia 2014. Uroczysta 
wieczerza odbyła się w naszym internacie. Na tę 

uroczystość przybyli licznie goście z zaprzyjaźnionych 
instytucji jak: Dyr. K. Sońta, dyr. D. Jastrzębska, ks M. 
Kujawski oraz rodzice, nauczyciele i uczniowie. 
Wszystkich zebranych powitała p. Dyr. Beata Nawrot 
zapraszając do wspólnego świętowania. Uroczystość 
rozpoczęły tradycyjne jasełka, czyli rzecz o Narodzeniu 
Jezusa, pod tytułem „ Zatrzymaj się na chwilę”                          
w wykonaniu uczniów naszego Ośrodka.  Spektakl 
zebrał bardzo pochlebne recenzje od zebranych gości 
co nagrodzili dużymi  brawami. 

 

Pani Dyrektor podziękowała uczniom za piękne 
przedstawienie  i złożyła zebranym życzenia 
świąteczne. Wszyscy zebrani połamali się wspólnie 
opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia i zasiedli 
do wspólnej wieczerzy, która przeciągnęła się do 
późnych  godzin wieczornych. 
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Bieżące porady 

• Przypominamy, że trwa II semestr, więc 
zbierajcie dobre oceny! 

 
• Ubierajcie się ciepło,: czapka, szalik, rękawiczki, 

a zmarzluchom radzimy zabrać także ciepłe 

kalesonki ! Pamiętajcie, że nadal mamy zimę☺ 

 HOROSKOP  - 
KOZIOROŻEC 

 

Księżyc w znaku Koziorożca 
będzie miał pozytywny wpływ na Twoje finanse. Czeka Cię 
nagły przypływ gotówki. Wydaj ją jak najszybciej, bo w 
drugiej dekadzie miesiąca ktoś Cię okradnie. Następnym 
razem kiedy będziesz puszczał komuś strzałkę i nie 
otrzymasz cynka, nie załamuj się. Po prostu wyłącz opcje: 
"nie pokazuj numeru".  

MIŁOŚĆ 
Zodiakalny Lew niedługo zmieni całe Twoje życie, od Ciebie 
zależy jednak czy na lepsze czy na gorsze., więc bądź 
czujny! 

PRACA 
Znajomi mają Cie za nieudacznika niepotrafiącego nawet 
dobrze wykopać rowu, pokaż im, że jest inaczej… weź łopatę 
i zrób dziurę! 

ZDROWIE 
 W tym miesiącu grozi Ci nasilenie objawów alergii na naukę. 

ZŁOTA MYŚL NA DZIŚ 
Uśmiechnij się! 

KĄC K HUM RU

 

 
  

CZY ZNASZ RADOM? 

Co to za miejsce czy wiesz ? Jak nazywa się ten 
budynek i gdzie się znajduje. Na odpowiedzi czekamy 
do końca marca. 

 

Dla fanów łamigłówek: 
Dzisiejsza krzyżówka jest bardzo prosta zachęcamy do 
jej rozwiązania. Na odpowiedzi czekamy do końca 
marca. Wśród  odpowiedzi rozlosujemy słodkości. 
 

 

        Redaguje: Samorząd uczniowski: Justyna Bieniek, Angelika Glegoła, Małgorzata Lasek 
Opieka merytoryczna Ewa Radomska, Grzegorz Cywka 

Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska. i p. Grzegorz Cywka 


