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Skąd wzięły się Skąd wzięły się Skąd wzięły się Skąd wzięły się 
Święta Święta Święta Święta 
BożegoBożegoBożegoBożego----    
----narodzenia              narodzenia              narodzenia              narodzenia                  
    
Boże Narodzenie to 
wyjątkowe - najbardziej 
rodzinne i oczekiwane święta obchodzone na 
całym świecie. Czy wiecie skąd wzięła się tradycja 
świętowania pamiątki narodzin Jezusa Chrystusa? 
Przez pierwsze trzysta lat chrześcijaństwa nie 
tylko nie obchodzono Bożego Narodzenia, ale 
nawet nie interesowano się datą urodzin Jezusa.  
Żadna z Ewangelii nie podaje dokładnej daty 
narodzin Jezusa. Kwestią tą zainteresowano się 
dopiero po I soborze nicejskim (325), na którym 
uznano, że Chrystus jest prawdziwym Bogiem              
i prawdziwym człowiekiem. Jeszcze na początku 
III w. Klemens Aleksandryjski jako datę narodzin 
Chrystusa podawał 19 kwietnia. W tym samym 
czasie - 25 grudnia obchodzono jedno                          
z ważniejszych rzymskich świąt, święto narodzin 
niezwyciężonego słońca. W pierwszej połowie IV 
w. data ta została uznana za symboliczny dzień 
narodzin Jezusa, nazywanego Światłem i Życiem 
człowieka. Wkrótce też temat Bożego Narodzenia 
zagościł w literaturze i sztuce. Jeśli idzie o rok 
narodzin Mesjasza, to i tu nigdy nie było pewności. 
Oznaczenia tego roku i ujednolicenia sposobu 
określania czasu - przed i po narodzinach 
Chrystusa - dokonał w 533 r. Dionizy Mały, 
któremu doniosłe zadanie powierzył kilkadziesiąt 
lat wcześniej papież Gelazy I. Jednak mnich 
pomylił się o kilka lat - według współczesnych nam 
badaczy Jezus przyszedł na świat w 7 lub 6 r. 
p.n.e. 
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Święta, święta, święta… 
Z okazji zbliżających się Świąt  Bożego 
Narodzenia życzymy Wam: 

Spokoju i radości,Spokoju i radości,Spokoju i radości,Spokoju i radości,    
tylko miłych gości!tylko miłych gości!tylko miłych gości!tylko miłych gości!    

Smacznej Wigilii i całusów mocSmacznej Wigilii i całusów mocSmacznej Wigilii i całusów mocSmacznej Wigilii i całusów moc    
----    w tę najpiękniejszą w roku noc!w tę najpiękniejszą w roku noc!w tę najpiękniejszą w roku noc!w tę najpiękniejszą w roku noc!    

Szczęścia kilogramów,Szczęścia kilogramów,Szczęścia kilogramów,Szczęścia kilogramów,    
ze śniegu bałwanów!ze śniegu bałwanów!ze śniegu bałwanów!ze śniegu bałwanów!    

Życzliwych ludzi wokół,Życzliwych ludzi wokół,Życzliwych ludzi wokół,Życzliwych ludzi wokół,    
żadnej łezki w oku,żadnej łezki w oku,żadnej łezki w oku,żadnej łezki w oku,    

Przyjaciół Przyjaciół Przyjaciół Przyjaciół jakich mało.jakich mało.jakich mało.jakich mało.    
Przez życie idźcie śmiało!Przez życie idźcie śmiało!Przez życie idźcie śmiało!Przez życie idźcie śmiało!    

Niech miłość bez ustanku Was dotyka.Niech miłość bez ustanku Was dotyka.Niech miłość bez ustanku Was dotyka.Niech miłość bez ustanku Was dotyka.    
A w Nowym roku 2014 szczęście spotyka!A w Nowym roku 2014 szczęście spotyka!A w Nowym roku 2014 szczęście spotyka!A w Nowym roku 2014 szczęście spotyka!    

                                                                    Oraz Oraz Oraz Oraz     

    
    

Życzy Samorząd 
    

Gazetka Samorządu Szkolnego  SOSW im. J. Korczaka w Radomiu 
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 TURNIEJ BOCCIA 
KIELCE 7-X-2013 r. 
Sukcesem naszej drużyny zakończył się turniej 
Boccia zorganizowany przez Zrzeszenie Sportu                  
i Rehabilitacji START w Kielcach. 
Drużyna w składzie: Michał Piszczek (kapitan), 
Karol Zakrzewski i Tomasz Wlazło zdobyła                        
I miejsce. Nasza druga drużyna w składzie: Edyta 
Winiarska (kapitan), Marzena Grabowska i Adrian 
Płaza zdobyła IV miejsce przegrywając walkę                  
o "brąz" zaledwie jednym punktem. 

    

    
Zdjęcie 1Mistrzowie Bocci z SOSW 
 
 

   IV Integracyjny Marsz 
im. bp. Jana Chrapka 
W piątek 18 października 2013 roku wzięliśmy 
udział w Czwartym Integracyjnym Marsz im. bp. 
Jana Chrapka to jedna z form uczczenia pamięci 
wielkiego biskupa. Organizatorem tego 
przedsięwzięcia był Zespół Szkół Specjalnych Nr 1 
w Radomiu. Mimo fatalnej pogody przeszliśmy 
spod siedziby szkoły na Prędocinku do Katedry. 
Uczestnikami Marszu byli uczniowie szkół 
noszących imię biskupa, oraz zaprzyjaźnione 
placówki oświatowe, łącznie około 450 osób. Na 
zakończenie marszu wypuściliśmy w niebo żółte                
i zielone balony oraz złożyliśmy kwiaty przed 
grobem biskupa. Jan Chrapek zginął w wypadku 

drogowym 18 X 2001 roku w Starych Sieklukach 
niedaleko Białobrzegów.   Był jednym z 
najpopularniejszych polskich biskupów, 
doskonałym duszpasterzem otwartym na nowe 
potrzeby społeczne i ludzi najbardziej 
potrzebujących. 
 

 
Zdjęcie 2Marsz Integracyjny na ul Traugutta 
 

  DZIEŃ KOMISJI EDUKACJI  

NARODOWEJ                                                                                 
      
DZIEŃ NAUCZYCIELA 
obchodziliśmy w tym roku 
 w dniu 11 października 2013 
roku. Tego dnia na cześć  
Naszych Pedagogów przygotowano:  krótki 
program artystyczny pt. „Lokomotywa” w 
wykonaniu Koła Młodego Aktora z Internatu. Były 
oczywiście życzenia i piosenki dla pedagogów 
oraz wiązanka utworów muzycznych w wykonaniu 
absolwenta Szkoły Muzycznej- Jacka Zelgi. 
Samorząd szkolny złożył na ręce dyrektor-                     
p. Haliny Kot wiązankę życzeń i kwiatów zaś 
pozostałym   nauczycielom drobne upominki. 
Całość poprowadził p. Roman Zelga 
 

 

Akcja  „Złotóweczka dla pieseczka” 
 

 
zdjecie 3 w Schronisku wszystkim do gustu przypadły małe 
szczeniaczki 
Jak co roku Koło LOP „Zielony Liść” obchodzi 
Światowy Dzień Zwierząt wycieczką do Schroniska 
oraz zbiórką pieniędzy w akcji „Złotóweczka dla 
pieseczka”. W dniu 11 października młodzież 
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naszych szkół pod opieką p. Justyny Kot i                  
p. Grzegorza Cywki udała się na wycieczkę do 
Schroniska dla Zwierząt Bezdomnych  na 
Wincentowie w Radomiu. Za zebrane pieniądze 
zakupiona została karma dla psów i miski. 
Zawieźliśmy także koce i kołdry dla ocieplenia bud 
przed zbliżającą się zimą. 

 
Zdjęcie 4 Uczniowie dźwigają worki z darami dla zwierząt 
 
Obecnie  w  schronisku przebywa  ponad 600 
psów, które oczekują pomocy ze strony ludzi. 
Pomóżmy zwierzakom przetrwać zimę!  
 

 
Zdjęcie 5    Wspólne zdjęcie w Schronisku 
  

 
    Pamiętajmy także o swoich psach, aby na zimę  
      nie marzły  i nie były głodne.! 
 

     

 
 
7 listopada odbyła się akademia z okazji 96 
Rocznicy Odzyskania Niepodległości. 
 

Wycieczka dydaktyczno - 
wychowawcza na tereny 
rezerwatu "Źródła Królewskie" 
Dnia 05.11.2013r. uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy: klasy  IA, IIIB, IIIC, 
IIID wraz z wychowawcami: H. Pękacką, B. 
Wolnowską, I. Nawrot, B. Grabowską 
uczestniczyli  w wycieczce  do 
,,Królewskich  Źródeł”. Rezerwat jest urokliwym 
zakątkiem Puszczy Kozienieckiej. Rezerwat 
obejmuje zespół źródeł przy rzece Zagożdżonce. 
Teren, na którym znajdują się źródła, to częściowo 
rozlewiska tej rzeki. Kto zmęczył się lub zasapał 
mógł skosztować źródlanej wody ze "źródła 
miłości”. Nowe pomosty i wieża widokowa 
pozwoliły nam obserwować przyrodę doliny 
Zagożdżonki.  
   Pomimo niesprzyjającej aury nikt nie marudził i 
nie narzekał. Warunki pogodowe rekompensowała 
pani przewodnik Aleksandra Kołacz, która 
rozpieszczała nas słodyczami i nagrodami. 
Wyprawę zakończyliśmy na polanie niedaleko 
rezerwatu Królewskie Źródło. Zapłonęło ognisko, 
które oblegali uczestnicy z nabitymi na kij 
kiełbaskami. Po takiej wyprawie apetyt dopisywał 
wszystkim.  

 

 
Zdjęcie  6 Mimo chłodu wszystkim dopisał humor, a pieczone 
kiełbaski rozgrzały  "serca" 
 



 4 

1. Wigilijna zupa z buraków 
2.Łamiemy się nim z rodziną 
3. Ryba morska na wigilię 
4.Zielona z bombkami 
5.Małe pierożki z grzybami 
6.Pojazd Mikołaja 
7.Składamy je bliskim 
8.Biały puch, za oknem 
9.Błyszczy na niebie 
10.Przeddzień świąt 
11.Śpiewane przy stole 
12.Na nim sianko  
13.Ryba wigilijna 

Potyczki  

z językiem   
 
28 listopada 2013 odbył się 
 konkurs pt.: „Potyczki językowe” 
 przygotowany przez p. Izę. Solecką - Siarę,                       
p. Ewę Radomską, p. Anię. Mazurkiewicz. Chętni 
uczniowie w trzy-osobowych grupach zmagali się           
z zawiłościami mowy ojczystej. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy posiadanej wiedzy. 
Wszyscy byliście świetni!!! 

    

    

 
Zdjęcie 7 Wszyscy uczniowie łamali sobie języki na trudnych 
kalamburach. Zwyciężczynie i inni uczestnicy otrzymali 
atrakcyjne nagrody    

    

    
    
    

          

        IX DRUŻYNOWY INTEGRACYJNY 
TURNIEJ BOCCIA – PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI 14.11.2013 r. 
                                  

DWA TURNIEJE DWA ZWYCIĘSTWA 
Po zwycięskim  Turnieju w Kielcach (październik 
br.) podwójnym sukcesem zakończył się turniej 
Boccia w Piotrkowie Trybunalskim. W IX 
Integracyjnym Drużynowym Turnieju BOCCIA o 
Puchar Prezydenta Miasta Piotrkowa 
Trybunalskiego  nasi zawodnicy zdobyli I i III 
miejsce.  

 
Zdjęcie 8 Nowy turniej i ponownie nasi mistrzowie Bocci 
wracają z medalami 
 

DZIAŁ ROZRYWKIDZIAŁ ROZRYWKIDZIAŁ ROZRYWKIDZIAŁ ROZRYWKI                                                                                                                

Konkurs świąteczny 
Ogłaszamy konkurs na najpiękniejsze, 
najoryginalniejsze, najwspanialsze życzenia 
świąteczne. Jeśli ułożysz takie życzenia samodzielnie, 
zapisz je na ładnej kartce i przynieś do opiekunów 
gazetki. Najpiękniejsze życzenia nagrodzimy. 
 „Leniwi” niech pamiętają, że nauczyciele tez korzystają 
z Internetu i znają wierszyki krążące w sieci! 
Spieszcie się, bo termin upływa 20 grudnia 2013 roku! 
Dla leniuchów krzyżówka Świąteczna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jasio do mamy:  

- Mamusiu, to prawda, że dzieci 
przynosi bocian?  
-Tak synku.  
-A Święty Mikołaj przynosi prezenty?  
-Tak Jasiu.  
-A ty gotujesz, sprzątasz i robisz zakupy?  
-Tak skarbie.  
-To właściwie po co trzymamy tatę? 

 
Redaguje: Samorząd uczniowski: Paulina Zych, Sylwia Wójcik  

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


