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Historia DNIA NAUCZYCIELA 

Ustanowione w 1972 na mocy Ustawy Karta praw                
i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela.             
W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nauczyciela 
zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta 
na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowadzając zapis 
Dzień ten uznaje się za święto wszystkich 
pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych.  
Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony                
w instytucjach związanych z edukacją, jest okazją do 
nagradzania wyróżniających się dla edukacji osób. 
Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom 
Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za 
osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Także 
odznaczenia i wyróżnienia nadawane nauczycielom 
przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz 
dyrektorów szkół wręczane są na uroczystościach 
organizowanych z tej okazji. 
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Choć nie do końca wiadomo, skąd w ogóle wziął się 

pomysł na to, aby świętować Dzień Chłopaka jedno 

jest pewne – każdego roku coraz więcej osób pamięta, 

co kryje się pod tą datą. Prawdopodobnie dlatego, iż 

jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym 

świecie w różnych dniach. Także w Polsce nie ma 

zupełnej zgodności co do dnia, w którym należy 

obchodzić ten dzień. Większość źródeł podaje 30 

września ale niektóre wskazują na 10 marca, przy 

czym 30 września częściej spotykamy się z nazwą 

"Dzień Chłopaka", podczas gdy 10 marca z nazwą 

"Dzień Mężczyzny". Prawdopodobnie już za kilka lat 

będziemy obchodzić to święto jednego dnia we 

wszystkich krajach, póki co przyjmijmy, że obchodzone 

ono jest w Polsce w dniu 30 września. I w tym właśnie 

dniu życzmy wszystkim Panom wszystkiego 

najlepszego. 

Gazetka  redagowana przez uczniów SOSW w Radomiu 



KOCHAM,LUBIĘ, SZANUJĘ… NIE ŚMIECĘ 

To hasło tegorocznej Akcji Sprzątanie Świata Polska 

2012r. Jak co roku (już po raz 19)  Nasza Szkoła 

przyłączyła się do tej wspaniałej akcji. Przebieg tego 

wrześniowego wydarzenia organizowanego przez 

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody „ Zielony liść”, 

podzielony został na dwie części. W pierwszej obyła się 

akademia, na której obejrzeliśmy przedstawienie                 

„ Recykling” inspirowane „Dziadami” A. Mickiewicza. 

Uczniowie zaprezentowali w formie wierszowanej 

bezpieczną drogę pozbycia się śmieci czyli 

segregowanie   i ponowne przetwarzanie odpadów. 

 

W przedstawieniu uczestniczyli: K. Kołodziejczyk,                   
D. Boguszewska, G. Adamczyk, M. Wolszczak,                        
E. Urbańska, K. Zawadzka, E. Gawor, D. Kosiec,                      
E. Brusik,  M. Szewczyk.  
Program artystyczny przygotował p. G. Cywka,     a 
dekoracje przygotowali p. E. Głowacka i K. Żurowska. 

Drugą część imprezy, to wycieczka do lasu                               

w Antoniówce, gdzie   wspólnie z nauczycielami 

sprzątaliśmy tamtejszy las. Worki ze śmieciami były 

bardzo ciężkie pełne butelek szklanych, plastiku,               

a także części samochodowych. Dlatego po ciężkiej 

pracy wszyscy zasłużyli sobie na odpoczynek. 

Spotkaliśmy się na parkingu gdzie pan strażnik leśny 

Paweł Zawisza, przygotował nam wspaniałe ognisko. 

Były pieczone kiełbaski i pamiątkowe zdjęcia. Wszyscy 

szczęśliwi i zadowoleni wróciliśmy do szkoły. DZIĘKI 

NAM ŚWIAT STAŁ SIĘ CZYSTSZY!  

 

 

 

Powyżej przedstawiamy krótki fotoreportaż z akcji Sprzątania  
lasu. 

Szkolne Koło LOP bardzo dziękuje wszystkim 

nauczycielom i uczniom biorącym udział w akcji ! 

  zdjęcia z akademii " Kocham, lubię, szanuję ... nie śmiecę. 



 Dzień 9 października 2012 , to Wielkie Święto                         
w Naszej Szkole, gdyż w tym dniu odędzie się  

Festiwal Korczakowski.  Będzie to koncert 
muzyczno- teatralny, w którym wezmą udział 
uczniowie z wielu szkół  z województwa 
mazowieckiego.  Powodem zorganizowania tego 
Festiwalu przez nasz Ośrodek, są obchody Roku                      
J. Korczaka, Patrona naszej szkoły. Festiwalem tym 
chcemy uczcić pamięć o Tym Wielkim Pedagogu                      
i Przyjacielu Dzieci. Wielu nauczycielom i uczniom 
należą się słowa uznania za trud włożony w jego 
realizację. Wszelkie pytania odnośnie przebiegu 
Festiwalu należy kierować do koordynatorów 
Festiwalu, którymi są:  p.  Anna Pisarska,  p. Barbara 
Nowak i p. Grzegorz Cywka. Wszystkich zapraszamy 
do uczestnictwa w tym wielkim wydarzeniu.  
Poniżej przedstawimy szczegółowy program festiwalu. 
Koordynatorami Festiwalu są:  

Program Festiwalu Korczakowskiego 

„ Dziecko ma prawo być sobą” 

11.00 – Inauguracja Festiwalu 
11.15 – 12.45 -Prezentacje artystyczne 
uczestników Festiwalu - część 1 

Piosenka inauguracyjna pt. „Janusz Korczak” 

w  wykonaniu uczennic Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego  im. J. Korczaka                    

w Radomiu. Tekst piosenki oraz przygotowanie 

artystyczne p. Kinga Rokoszna.  

� Bajka muzyczno-teatralna pt. „Dziecko ma prawo 
tworzyć”, Zespół Muzyczny „Kogel Mogel”                       
z Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 im Biskupa 
Chrapka    w Radomiu. Opieka artystyczna p. Beata 
Zawadzka. Iwona Ciura, Danuta Majewska, Maria 
Suligowska 

� „ Taniec hiszpański” , Zespół Taneczny                          
z Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Radomskim 
Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ‘Start” w Radomiu. Opieka 
artystyczna p. Anna Charzewska i p. Katarzyna 
Minajew.  

� Prezentacja słowno-muzyczna. Uczniowie ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych w Radomiu. Opieka 
artystyczna p. Barbara Paul, p. Dominika Wójcie, 
p. Edyta Ferblik- Jaworska,  

� „Chodź pomaluj mój świat” . Katarzyna Piasecka                            
z Publicznej Szkoły Podstawowej im J.Korczaka                
w Kowali.  Opieka artystyczna: p. Fryderyk Koziak. 

� Układ choreograficzny„ Start without you”, 
Zespół WuTeZeTki przy Warsztacie Terapii 
Zajęciowej „ Nadzieja”  w Radomiu. Opieka 
artystyczna p. Halina Pietruszka i  p. Krzysztof 
Tyczyński. 

� MontaŜ słowno-muzyczny z elementami pantomimy 
pt. „ Kwiaty dla Starego Doktora”. Koło Teatralne 
przy Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Radomiu, 
Opieka artystyczna p. Jolanta Mamińska,               
p. Monika Nowak- Smolińska, p. Agnieszka Serafin, 
p. Anna Zgrzebniak, p. Ewelina Bartos.  

� „ Myszka widziała ostatnia” Sandra Matysiak                 
z Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka                 
w Kowali.  Opieka artystyczna: p. Fryderyk Koziak.  

� Spektakl słowno – muzyczny pt. „ Wspomnienie                 
o Januszu Korczaku”. „Bardzo fajny zespół”                    
z Zespołu Szkół Specjalnych im ks. Jana 
Twardowskiego               w Grójcu. Opieka 
artystyczna; p. Czesław Szałas   i Beata Błachnio.  

� MontaŜ słowno – muzyczny pt.  „Janusz Korczak – 
Moje Dzieci” . Zespół ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego w Opactwie. Opieka 
artystyczna: p. Bogusława Stawska, p. Małgorzata 
Kozicka.  

� „ Nie zadzieraj nosa”  Milena Figarska                             
z Publicznej Szkoły Podstawowej im Janusza 
Korczaka w Kowali.  Opieka artystyczna:                       
p. Fryderyk Koziak. 

12.45-13.00 przerwa 
13.00 - 13.40 Prezentacje artystyczne 
uczestników  Festiwalu-  część 2 

� Piosenka  „Chłopaki nie płaczą”, Zespół 
WuTeZeTki przy Warsztacie Terapii Zajęciowej „ 
Nadzieja”  w Radomiu. Opieka artystyczna                    
p. Halina Pietruszka     i p. Krzysztof Tyczyński. 

� „Taniec włoski”, Zespół taneczny z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej przy Radomskim 
Stowarzyszeniu Sportu i Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych ‘Start w Radomiu. Opieka 
artystyczna p. Anna Charzewska i p. Katarzyna 
Minajew.  

� Inscenizacja pt. „ Cała prawda”. Aktorzy  
„Teatru Niewielkiego” działającego przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym 
dla Dzieci Niesłyszących w Radomiu. Opieka 

Plakat Festiwalu 



artystyczna; p. Justyna Arasim, p. Sylwia Sambos-
Ziętkowska  

� Program muzyczno-taneczny pt. „ Radość jest w 
nas”, Zespół „Iskierki” ze Specjalnego Ośrodka 
Szkolno - Wychowawczego im. Kawalerów Orderu 
Uśmiechu w Hucie, Opieka artystyczna p. Anna          
i Jerzy Szyszkowscy.  

�  „Taniec śydowski”. Zespół „Impet” przy 
Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. 
Janusza Korczaka w Radomiu, Opieka artystyczna                             
p. Marta Zwierzyk i p. Ewa RóŜańska. Stroje p. K. 
Rokoszna 

13.40 – 14.00 - Gościnny występ Zespołu 
Solistów Akordeonistów ze Szkoły Muzycznej im 
O. Kolberga w Radomiu pod kierownictwem          
p. Dariusza Figarskiego.  
14.00 – 14.30 - Wręczenie podziękowań i nagród 
uczestnikom Festiwalu. Przyznanie Nagrody 
Publiczności   
Zakończenie Festiwalu 
Konferansjer Festiwalu: p. Wojciech Sałek 
W Foyer Sali Koncertowej Urzędu Miasta, 
wystawa plastyczno –fotograficzna „ Korczak        
w oczach dziecka - Dziecko w oczach Korczaka”     
 
 
 
5 października uczniowie naszej szkoły dokonali 
wyboru nowego Samorządu Uczniowskiego. W 
głosowaniu wzięło udział 58 osób. 
a oto wyniki głosowania: Wiola Skrzypczak- zdobyła 
największą ilość głosów i została przewodniczącą 
samorządu, Paulina Mazur i Daniel Kosiec zostali 
zastępcami, natomiast Marta Ziomka i Konrad 
Kołodziejczyk obejmą funkcje członków zespołu. 
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy zapału 
do pracy!!! 
 

 

TERAZ ONI TU BĘDĄ RZĄDZIĆ! -OTO NOWA RADA SAMORZĄDU  
NASZEGO OŚRODKA 

 

 

 
Na biologii nauczyciel pyta Jasia:  
- Co to jest małpa?  
- To takie zwierzę jak ja, albo jak pan profesor, 
tylko że ma dłuższy ogon!  
W nowym roku szkolnym proponujemy aby każdy 
numer naszej gazetki przysłużył się poprawie naszych 
wiadomości i umiejętności z różnych przedmiotów. Na  
początek królowa nauk- matematyka.   
Dziś rada jak szybko uczyć się tabliczki mnożenia! 
Żeby zapamiętać układamy sobie rymowanki np.: 
 
Teraz idź do domu,  
czołem, czuwaj, cześć,  
8 razy 7 jest 56.  
 
Gruszka jest dojrzała,  
trzeba ją zjeść.  
7 razy 8 jest 56.  
 
Teraz ci to powiem:  
kruki lubią sery.  
8 razy 8 jest 64.  
 
Zamiast krzyżówki  wykreślanka matematyczna: 

ODCINEK, HEKTAR, NEGACJA, UŁAMEK, OKRES, 
ODCIĘTA, SUMA, STO, PODZIAŁ, TRAPEZOID, 
PÓŁOKRĄG, KOŁO, CYFRA, SEKUNDA, DŁUGOŚĆ, 
OBJĘTOŚĆ, ĆWIARTKA, TEZA, RESZTA, RÓŻNICA , 
ILORAZ, MILIMETR, KULA, POLE, BOK, PĘK, CECHA, 
CYKL, TYSIĄC, CENA, ZERO, TAN, PION, KĄT, TONA, 
WIEK, DWA.  

 
Tradycyjnie na rozwiązania czekamy do końca 

miesiąca. Czeka słodka nagroda! 
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