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W tym numerze polecamy: 

1.           Wydarzenia  z życia szkoły…….. 

2. Bezpieczne ferie zimowe….. 

3. Rozwiązanie  poprzedniej krzyżówki… 

4. Krzyżówka zimowa…  

  
 

YD RZENIA ŻYCIA SZKOŁY 

 
3 grudnia mogliśmy uczestniczyć w obchodach 
Dnia Niepełnosprawnych, które odbyły się w 
naszym Ośrodku. Zanim rozpoczęły się główne 
uroczystości p. dyrektor Beata Nawrot zaprosiła 
radomian do obejrzenia wystawy fotografii Doroty 
Wólczyńskiej zatytułowanej „Chromosom miłości”. 
Wystawę otworzyła Prezes Stowarzyszenia,                    
p. Tatiana Kaplińska, a uroczystego przecięcia 
wstęgi dokonała p. Anna Ostrowska, dyrektor 
Wydziału Edukacji UM w Radom 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nie zabrakło również akcentów zbliżających się 
Świąt Bożego Narodzenia. Mogliśmy uczestniczyć 
w kiermaszu okolicznościowym, na którym 
młodzież Publicznej Szkoły Przysposabiającej do 
Pracy wystawiła swoje prace rękodzielnicze. 
 

 
 

 

 

4 grudnia 2015 r. odbyła się uroczysta akademia z 
okazji  Międzynarodowego Dnia Wolontariusza i 
10 rocznicy powstania  w naszej szkole Klubu 
Wolontariusza.  Akademię poprowadziły opiekunki 
klubu pp. Katarzyna Grygas i p.Beata Sadło z 
udziałem wolontariuszek Justyny Bieniek, Beaty 
Chmielowiec  i Agaty Ćwiek. Uczniowie naszego 
Ośrodka pomagają na co dzień: dzieciom ze 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 
dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących, 
osobom starszym z Domu Pomocy Społecznej 
oraz zwierzętom ze Schroniska  dla Bezdomnych  
Zwierząt  Akademię zakończył słodki, cukierkowy 
poczęstunek i zaproszenie wszystkich chętnych do 
współpracy. 

 

Gazetka Samorządu Szkolnego  SOSW im. J. Korczaka w Radomiu 

Nr 88 

grudzień  

2015 



 2 

 

W dniach od 4 - 6 grudnia  2015 r. nauczyciele, 
uczniowie naszej szkoły, wolontariusze ze szkół 
publicznych uczestniczyli  w  ŚWIĄTECZNEJ 
ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI w Supermarkecie LIDL 
przy ul. 1905 roku. Była to akcja ogólnopolska w 
porozumieniu z Radomskim Bankiem Żywności. 
Udział w akcji miał charakter woluntarystyczny, a 
jej celem jest przygotowanie świątecznych paczek 
żywnościowych dla uczniów naszej szkoły z rodzin 
biednych. Dziękujemy wszystkim Wolontariuszom 
- nauczycielom, uczniom naszej szkoły i uczniom 
ze szkół masowych. Dzięki  Waszej wrażliwości na  
potrzeby  osób żyjących w ubóstwie, inni też mogą 
przeżyć zdrowe i radosne święta . Zawsze niech 
takim akcjom towarzyszy myśl Matki Teresy z 
Kalkuty  ,,Nie musimy robić rzeczy wielkich, ale za 
to małe z wielką miłością’’. 

Tegoroczne Turystyczne Mikołajki odbyły się w 
dniach 5-6 grudnia 2015 r. w Górach 
Świętokrzyskich. Miejscem pobytu tym razem były 
Chęciny. W sobotę zwiedziliśmy Muzeum Orła 
Białego w Skarżysku Kamiennej, odbyliśmy 
fascynującą wędrówkę Pasmem Zelejowej. W 
górach spotkaliśmy naszych przyjaciół z 
Dęblińskiego Klubu Turystyki Górskiej. 

 

Wieczorem odwiedził nas Św. Mikołaj, wręczył 
prezenty. Były tańce i konkursy. W nocy 
tradycyjnie prawie nikt nie spał ku utrapieniu 
opiekunów. W niedzielę zwiedziliśmy Rezerwat 
Geologiczny Wietrznia i GeoPark w Kielcach. 
Odbyliśmy podróż w głąb Ziemi w Kapsule Czasu. 
A na koniec obejrzeliśmy tysiącletni dąb Bartek w 
Zagnańsku. W Mikołajkach wzięło udział 53 
uczestników z naszego SKKT-PTTK Nr 279, 
SKKT-PTTK Nr 112 „Traperzy” z ZSS Nr 1 i 
radomskiego oddziału PTTK. 
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W dniu 10 grudnia 2015 roku SK LOP 
zorganiizowało wycieczkę ekologiczną do 
Oczyszczalni Ścieków kolo miejscowości Lesiów. 
Uczestnicy wycieczki mieli możliwość zapoznania 
się z procesem oczyszczania zużytej wody 
miejskiej.  Chociaż miejscami zapachy nie były 
przyjemne wszystkim dopisywał chumor , a i 
pogoda była wyśmienita.  Po oczyszczalni 
oprowadziła nasz Pani przewodnik Emlia 
Karczemna, która bardzo ciekawie przedstawiała 
pracę tej tak ważnej dla naszego miasta placowki. 
W wycieczce uczestniczyło 23 osoby pod opieką 
p. Ewy Rózańskiej i Grzegorza Cywki.  

W OCZEKIWANIU ... 

 

„W oczekiwaniu..” to tytuł świątecznego 
przedstawienia, które odbyło się 17 grudnia i 
zostało zorganizowane przez koło teatralne 
Młodego Aktora działające w naszym Ośrodku. 
Przedstawienie skłoniło nas do refleksji nad tym, 
że Boże Narodzenie dotyka różnych sfer życia i 
musimy wiedzieć, że są ludzie, którym się wiedzie 
dużo gorzej od nas. Aby pokazać to 
przygnębiające życie, aktorzy zabrali publiczność 
w miejsce, w którym czas mija szybko i każdy się 
śpieszy. Przedstawienie wystawiono w internacie, 
bo część wychowanków ośrodka to właśnie 

mieszkańcy tego budynku. Oprócz spektaklu były 
życzenia, łamanie opłatkiem oraz świąteczna 
uczta, przygotowana przez samych 
podopiecznych, nauczycieli, pracowników 
niepedagogicznych. Gospodarze stworzyli 
rodzinną atmosferę dla licznie przybyłych gości, 
którym dziękujemy, że byli z nami w tym dniu.  

 

Boże Narodzenie jest zawsze kiedy się 

uśmiechamy, pomagamy i dzielimy z 

innymi, choć sami nie mamy wiele. 

"WPŁYW DOPALACZY NA ORGANIZM ..." 

 

W dniu 18 grudnia gościliśmy w naszym Ośrodku 
przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej Policji z 
siedzibą w Radomiu. Podczas wizyty odbyło się 
szkolenie dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli 
nt:,,Wpływ dopalaczy na organizm i zachowanie 
młodego człowieka". 

   Spotkanie doskonale ukazało nam, jak 
poważnym problemem są dopalacze. Dla 
uczestników była to bardzo ciekawa i przystępna 
forma zajęć profilaktycznych, które spotkały się z 
pozytywnym odbiorem. 
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             BEZPIECZNE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Już za kilkanaście dni Zimowe Ferie,. Dlatego 
zwracamy się do Was z apelem o bezpieczne 
zachowanie w czasie zabaw zimowych i 
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, które 
pomogą Wam  w zdrowiu powrócić do szkoły po 
dwutygodniowej przerwie. Życzymy Wam udanej 
zabawy w ferie. 

Rozwiązanie krzyżówki z numeru  86 

Do redakcji wpłynęło 8 poprawnie 

rozwiązanych krzyżówek, a czego nagrodę 

wylosowała:   Małgorzata Herman z kl. Ic 

Gratulujemy i smacznego☺ 

KĄC K HUM RU
Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana:  
- Panie prezesie, zima przyszła!  
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro!    
A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to umówisz ją na 
konkretną godzinę. 
**** 
- Kto to jest prawdziwy narciarz?  
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo 
znanej miejscowości górskiej, przy pomocy bajecznie drogiego 
sprzętu. 

 

 

FERIE 

 

 
 
  

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

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


