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W tym numerze polecamy: 
- Dzień Kobiet i Sympozjum Korczakowskie               - str. 1 
- Dyskoteka w „Lemonie”, Najlepsi uczniowie   
   oraz Walentynki                                                       - str. 2 
- Muzyczne Spotkanie, Obchody Roku Tuwima,        
   oraz Mistrzostwa w Jurkach                                    - str.3 
-  stały poradnik „ Jak się uczyć”                       
   oraz dział rozrywkowy                                            - str.  4 
  

 
 

Z okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć WamZ okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć WamZ okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć WamZ okazji Dnia Kobiet pragniemy złożyć Wam    
życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo  szczęścia, życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo  szczęścia, życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo  szczęścia, życzenia, wszystkiego najlepszego, dużo  szczęścia,                                                                 

by w każdym dniu rokuby w każdym dniu rokuby w każdym dniu rokuby w każdym dniu roku    
uśmiech na twarzy Waszuśmiech na twarzy Waszuśmiech na twarzy Waszuśmiech na twarzy Waszej gościł takej gościł takej gościł takej gościł tak    samosamosamosamo    często, często, często, często,     

jak w tym dniu. jak w tym dniu. jak w tym dniu. jak w tym dniu.     
BądźBądźBądźBądźcie zawsze szczęśliwecie zawsze szczęśliwecie zawsze szczęśliwecie zawsze szczęśliwe, złym losom, złym losom, złym losom, złym losom    

nieznane, uprzejme, czułe, tkliwenieznane, uprzejme, czułe, tkliwenieznane, uprzejme, czułe, tkliwenieznane, uprzejme, czułe, tkliwe,,,,    
przez wszystkich kochaneprzez wszystkich kochaneprzez wszystkich kochaneprzez wszystkich kochane....    

Życzą koledzyŻyczą koledzyŻyczą koledzyŻyczą koledzy    
    

HISTORIA POWSTANIA HISTORIA POWSTANIA HISTORIA POWSTANIA HISTORIA POWSTANIA ŚWIWIWIWIĘTATATATA    

    

Międzynarodowy Dzień Kobiet  
ma w zasadzie tradycje sięgające 
 starożytności. W antycznym  
Rzymie w pierwszym tygodniu 
 marca obchodzono już Matronalia  
ku czci macierzyństwa i płodności. 
 Kobiety obdarowywane były wtedy przez 
mężczyzn symbolicznymi upominkami, a ich  
życzenia były spełniane.  
Forma nowoczesna i właściwa wymowa Święta 
pojawia się w XX w. w USA. 28 lutego 1909 r. 
członkinie Socjalistycznej Partii Ameryki 
zorganizowały obchody dla upamiętnienia 
mającego miejsce rok wcześniej strajku kobiet, w 
którym zginęło 126 strajkujących. 
 

 
 
 
                                                                
 
 
 
 
Ustalenie daty 8 marca na dzień obchodów święta 
kobiet nastąpiło za sprawą rosyjską. W 1913               
i 1914 roku. Właśnie tego dnia odbyły się w Rosji 
manifestacje antywojenne połączone ze 
świętowaniem Międzynarodowego Dnia Kobiet. 
 Lenin uczynił 8 marca oficjalnym świętem 
państwowym Rosji.” 
Współcześnie Dzień Kobiet obchodzony jest w 
wielu krajach, najczęściej w podobnej formie: 
mężczyźni składają kobietom życzenia i wręczają 
miły upominek. 
 

 
Logo Sympozjum 

„ Z Korczakiem w nowe stulecie”  to hasło 
Sympozjum zorganizowanego przez nasz Ośrodek 
w dniu 21 stycznia 2013 roku. Przedsięwzięcie to 
stanowiło podsumowanie obchodów Roku 
Janusza Korczaka w naszej placówce. Sympozjum 
składało się z dwu części: naukowej i artystycznej. 

 
Sympozjum 

W pierwszej części odbyły się wykłady dotyczące 
wychowania  w świetle myśli Korczaka, w drugiej 
zaś części odbyło się przedstawienie pt. „ Gala 
Korczakowska”. Udział  w przedstawieniu wzięły 
dzieci i młodzież naszego Ośrodka oraz 
zaproszeni Goście. Koordynatorami imprezy byli 
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Anna Pisarska, Barbara Nowak, Beata Nawrot                          
i Grzegorz Cywka,   jednak wszyscy nauczyciele i 
uczniowie czynnie  włączyli się w jego organizację.  

 
Występy  młodych artystów 

Przedsięwzięcie to zostało objęte patronatem 
naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej                      
w Warszawie, zaś patronat honorowy objęli m.in. 
Marszalek Sejmu Ewa Kopacz, Ks. Biskup Henryk 
Tomasik, oraz prezydent Radomia Andrzej 
Kosztowniak.  
Sympozjum zakończyło w Ośrodku  program 
obchodów Roku Korczakowskiego, który był 
szczególnie bogaty w treści i obfitujący                 
w wydarzenia kulturalne i naukowe. 
                                                   Grzegorz Adamczyk 

 
NAJLEPSI UCZNIOWIE – CZYLI 
PODSUMOWANIE I SEMESTRU. 

 

 
       Ewelina Gawor                     Emilia Brusik 

 
Pierwszy semestr nauki mamy już za sobą. 
Niektórzy poradzili sobie bardzo dobrze i uzyskali 
wysokie noty semestralne. 
Ze Szkoły Zawodowej najlepsze wyniki uzyskały: 
Ewelina Gawor  z kl. III i/h  średnia ocen 5.11  
Emilia Brusik  z kl. Iii          średnia ocen 4.88  
Gratulujemy serdecznie!!! 
W liceum niestety nikomu nie udało się uzyskać 
takich wyników. 
 
 
 
 

 DDDDYSKOTEKA KARNAWAYSKOTEKA KARNAWAYSKOTEKA KARNAWAYSKOTEKA KARNAWAŁOWA OWA OWA OWA 

W „LEMONIE”W „LEMONIE”W „LEMONIE”W „LEMONIE” 
 
Dyskoteka odbyła się 12 lutego 2013 
roku . Dzięki  staraniom p. Beaty 
Nawrot uczniowie i wychowankowie 
naszego Ośrodka mogli wejść za 

darmo. Całą imprezę prowadził i bawił uczestników 
DJ. Na balu zostały rozstrzygnięte konkursy: na 
najładniejsze przebranie i maskę karnawałową.                  
W tych konkursach wygrały m. in. : 

 
           Marta Ziomka  i Edyta Winiarska. 
                                          Gratulujemy !!!  
 
                                       Iwona Piętka 

 

WALENTYNKIWALENTYNKIWALENTYNKIWALENTYNKI    
14 lutego w naszej szkole odbyło się spotkanie 
walentynkowe, przygotowane 
przez  p. E. Różańską, p K. 
Rokoszną i  p. M. Zwierzyk. Były 
wiersze miłosne dedykowane 
wszystkim zakochanym w 

 
Wręczanie walentynek 

wykonaniu naszych koleżanek i kolegów. 
Oczywiście nie mogło zabraknąć poczty 
walentynkowej, więc każda „zakochana                            
i zakochany”, mogli sobie okazać uczucie poprzez 
własnoręczne wykonanie walentynki. Jeśli komuś 
zabrakło odwagi lub czasu na przygotowanie tego 
miłosnego liścika to mamy przykrą wiadomość: 
musisz poczekać do 14 lutego 2014 roku! 
Grzegorz Adamczyk 
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MUZYCZNE POŻEGNANIE 

KARNAWAŁU 
13 lutego na terenie naszej szkoły odbył się 
koncert  " PERKUSJA RYTM TANIEC" . 

 
Spotkanie przygotowane zostało w oparciu o 
historię muzyki klasycznej i rozrywkowej, 
wzbogaconą o humor i elementy interakcyjne. 

 
 Na scenie pojawiły się oryginalne 
instrumentarium: komgi, darbuka, roto-tomy, 
zestaw perkusyjny akustyczny z elementami 
elektroniki oraz quica, kastaniety.. 
 

SPOTKANIE Z TUWIMEMSPOTKANIE Z TUWIMEMSPOTKANIE Z TUWIMEMSPOTKANIE Z TUWIMEM    

 
J. Tuwim wiersz „ O Grzesiu kłamczuchu” 

Dnia 21 lutego 2013 roku w bibliotece szkolnej 
odbyło się spotkanie z Tuwimem przygotowane 
przez p. E. Radomską i p. I. Solecką-Siarę, a w 
wykonaniu uczniów ZSZ i PSPdP. 

 
Czytanie życiorysu Tuwima 

Spotkanie to zostało przygotowane na okoliczność 
roku 2013, gdyż rok ten decyzją SEJMU RP 
poświecono pamięci właśnie Juliana Tuwima. Stąd 
uczniowie przybliżyli życiorys tego pisarza i jego 
najbardziej znane utwory, tj. „Zosia Samosia”, 
„Lokomotywa”, „Wspomnienie”, „Murzynek 
Bambo”, „O Grzesiu kłamczuchu”. 
 

 
  Lokomotywa w wykonaniu uczniów naszych szkół 

                              
                                   Ewelina Gawor 

 

MISTRZOSTWA 

W TENISIE 

STOŁOWYM 
 
 
W dniu 27 lutego 2013 roku odbyły się mistrzostwa 
w tenisie stołowym w Jurkach. Zawody odbywały 
się systemem pucharowym, a nagrodami były 
torby sportowe. Nasi uczniowie, którzy wzięli 
udział w turnieju pod opieką p. Krzysztofa Motyki 
zajęli bardzo wysokie miejsca. Wśród chłopców 
I miejsce  zdobył Wojciech Kazimierski  kl. III 
bs, a III miejsce  Damian Ćwiek  kl. II A ULO 
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Wśród dziewcząt II miejsce  zajęła Karolina 
Kwiatek kl. I ku/h , V miejsce Aneta Koral  z 
kl. III hi. Drużynowo nasz Ośrodek zajął II 
miejsce. GRATULUJEMY!  
Ewelina Gawor 
    

PORADNIK JAK SIĘ UCZYĆ 
 - DZIŚ   - NAUKA GEOGRAFIINAUKA GEOGRAFIINAUKA GEOGRAFIINAUKA GEOGRAFII  
1. Podziel materiał na działy, będziesz 

wiedział, czego się aktualnie uczysz i ile ci 
jeszcze zostało. 

2. Zakreślaj nakreślaczem informacje 
najważniejsze. 

3. Streszczaj rozdziały na krótsze. 
4. Przygotuj sobie odpowiedzi do pytań 

podanych przez nauczycieli, w ten sposób 
posegregujesz swoja wiedzę. 

5. Poproś domowników, aby cię przepytali. 
6. Ucz się przy cichej muzyce, wtedy 

poczujesz się zrelaksowany. 
   Mamy nadzieję, że ta metoda pomoże wam w 

nauce geografii i innych przedmiotów. O efekty 
zapytamy p. K. Żurowską. 

 

 
 

ZAGADKI 
Rozwiąż jedną z trzech zagadek i przynieś 
rozwiązanie do Redakcji. Termin 30 III 2013. 
ZAGADKA1 
Przeprawa przez rzekę 
Przez bystrą i głęboką rzekę chce się przeprawić 
dwóch przyjaciół. Mają oni tylko jedną łódkę, która 
może udźwignąć tylko jedną osobę. Obojgu jednak 
udało się przeprawić.  
Pytanie: Jak to zrobili ?  
ZAGADKA 2 
Andrzej wysiadł z autobusu PKS na przystanku w 
Dąbrówce. Wysiadając, nie dotykał drzwi, mimo że 
pozostali wysiadający pasażerowie musieli ich 
dotknąć przy wysiadaniu. Pytania:  
     1. Ilu pasażerów wysiadło z autobusu w 
Dąbrówce?  
     2. Jako który z kolei wysiadał Andrzej?  
     3. Czy drzwi w autobusie były otwierane 
ręcznie czy automatycznie? 
 
 
 

ZAGADKA 3  

Z podanych liter pod rysunkiem ułóż nazwę 
jeziora w Polsce.  

 

 
 
 
 

Wystarczy rozwiązać jedną zagadkę. 
Zapraszamy! 

Rozwiązanie poprzedniego numeru: 

W każdym z tych zdań ukryta jest nazwa substancji. 
Nazwę tworzą grupy liter następujących kolejno po 
sobie. Jakie to substancje? 
 
Np. ZŁO TO WYRZĄDZIŁ WRÓG.  
 
GRUBAS TALIĘ MIAŁ OGROMNĄ. 
OŁÓWEK LEŻY NA BIURKU. 
GENIUSZ KŁOPOTY MIAŁ Z ZADANIEM. 
ALFABET ONIEŚMIELAŁ PIERWSZOKLASISTÓW. 
MĄDRE W NOGACH ZAMIAST W GŁOWIE. 
W SZKOLE JEST GWARNO. 
HODOWCA ZDROWO DA 

Niestety nikt nie podał prawidłowych odpowiedzi. 

HUMOR NUMERU  

 

 

Redaguje: Samorząd uczniowski: Ewelina Gawor, Grzegorz Adamczyk, Emilia Brusik.  
Opieka merytoryczna: p. Ewa Radomska.  p. Grzegorz Cywka  

 


