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W tym numerze polecamy: 

1. Wydarzenia  z życia szkoły ….. 
2. Ogłoszenia……. 
3. Kącik humoru 
4. Krzyżówka wiosenna…  

 

 

OBÓZ NARCIARSKI - Biała 
Szkoła Zieleniec/Łężyce 

 

Kolejny obóz narciarski w Zieleńcu w Górach 
Orlickich. Arkana narciarstwa zjazdowego 
poznawało lub doskonaliło 16 uczniów po okiem 2 
instruktorów. Do grona nowicjuszy dołączyła w tym 
roku Pani Beata Sadło, która okazała się bardzo 
pojętną uczennicą. Przez pięć dni w górskiej 
scenerii ćwiczyliśmy umiejętności narciarskie. 
Podzieleni na dwie grupy, zaawansowaną i 
podstawową doskonaliliśmy technikę jazdy lub 
ćwiczyliśmy jazdę pługiem, jazdę na wyciągu, 
skręty, zatrzymania i nawet bezpieczne upadanie. 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Odbyliśmy narciarskie rekolekcje w kościele św. 
Anny, na które składała się droga krzyżowa  
poprowadzona specjalnie dla nas przez 
Franciszkanina O. Karola z Zielenieckiego 
klasztoru. W Zieleńcu i Łężycach przebywaliśmy 
na zaproszenie naszych wieloletnich przyjaciół. 
Państwa Haliny i Grzegorza Adamskich, Marii i 
Jana  Wilczyńskich z Zieleńca oraz Pani Anny Lis 
z Łężyc. DZIĘKUJEMY. 
 

 
 
Każdego roku uczniowie naszej szkoły w pierwszy 
dzień rekolekcji biorą udział w szkolnej wycieczce- 
pielgrzymce do znanych sanktuariów w Polsce. W 
tym roku 2 marca 2016r. byliśmy w Łagiewnikach i 
Krakowie. Wycieczka była formą wewnętrznego 
uduchowienia. Podczas wycieczki mieliśmy 
możliwość zwiedzania Klasztoru św. Siostry 
Faustyny w Łagiewnikach oraz udziału we mszy 
świętej rekolekcyjnej w intencji Dyrekcji, Grona 
pedagogicznego, pracowników Ośrodka, uczniów i 
ich rodziców. Program wycieczki był bardzo 
atrakcyjny, nie było czasu na nudę.  Pomimo tak 
krótkiego czasu mogliśmy obejrzeć jeszcze 
sarkofagi  królów na Wawelu w Krakowie, groby 
Prezydentów Polski - Józefa  Piłsudskiego  i  
Lecha Kaczyńskiego z małżonką, a także  
Sukiennice i kościół Mariacki. Wycieczka się 
udała. A wszystko to za sprawą sprzyjającej nam 
pięknej pogody. Przygotowanie tego 
przedsięwzięcia wymagało ogromnej inicjatywy i 
zaangażowania, za co DZIĘKUJEMY. 

Gazetka Samorządu Szkolnego  SOSW im. J. Korczaka w Radomiu 

Nr 90 
Marzec 

2016 



2 

 

VII OGÓLNOPOLSKI  
TURNIEJ BOCCIA  
o Puchar Prezydenta Miasta Radomia  
 

 

Już po raz siódmy odbył się Ogólnopolski Turniej 
Boccia o Puchar Prezydenta Miasta Radomia 
Pana Radosława Witkowskiego. Podobnie jak w 
roku ubiegłym zawody Honorowym Patronatem 
objęła Pani Ewa Kopacz Posłanka na Sejm RP. 
Organizatorem zawodów jest Uczniowski Klub 
Sportowy działający przy Ośrodku Szkolno-
Wychowawczym im. Janusza Korczaka w 
Radomiu. 

 

W siódmej edycji Turnieju wystartowało 81 
zawodników w pięciu kategoriach: BC1/BC2 
(drużynowo), BC3 (indywidualnie), BC4 
(indywidualnie), D (drużynowo, rekreacja) 
zawodnicy „siedzący” i zawodnicy „stojący”. 
Przybyli goście z Zamościa, Poznania, Warszawy, 
Lublina, Łodzi, Kielc, Wołomina i Radomia. 
Zwycięzcom gratulujemy, a wszystkim 

uczestnikom dziękujemy za udział w Turnieju. 

MOJA SZKOŁA JEST OK! 

ŚCIANKA WSPINACZKOWA 

Z wielką dumą i radością ogłaszamy wszem i 
wobec, że nasza placówka wzbogaciła się o 
ściankę wspinaczkową. Nauczyciele wychowania 

fizycznego oraz chętni nauczyciele i wychowawcy 
zostali zapoznani z arkanami wspinaczki i 
przeszkoleni przez doświadczonego instruktora 
wspinaczki wysokogórskiej, ze Szkoły Alpinizmu 
Alp Extreme. 
 

 

Ten sztuczny obiekt przystosowany do wymagań 
wspinaczki z całą pewnością urozmaici lekcje 
wychowania fizycznego, a być może dla wielu 
uczniów stanie się pasją. JEST SUPER! 

W dniach 11-13 marca 2016 
nasza placówka uczestniczyła 
w ogólnopolskiej akcji -
Wielkanocnej   Zbiórce 
Żywności. Po raz kolejny 
klienci marketu udowodnili, że 

chętnie dzielą się z potrzebującymi. W akcję 
zaangażowało się ok. 40 wolontariuszy 
reprezentujących Specjalny Ośrodek Szkolno – 
Wychowawczy im. J. Korczaka w Radomiu. 
Młodzież wraz z nauczycielami dyżurowała przez 3 
dni w Supermarkecie Lidl przy ul.1905 roku. Z roku 
na rok obserwujemy rosnące zainteresowanie 
zbiórką i zawsze możemy mówić o sukcesie akcji. 
To świadczy o bezinteresownym  zaangażowaniu 
w akcję nauczycieli i uczniów naszej placówki. 
Wszystkim darczyńcom, wolontariuszom oraz 
placówce handlowej składamy serdeczne 
podziękowania. Dziękujemy  nauczycielom 
Ośrodka za pracę woluntarystyczną podczas 
zbiórki oraz Wam kochani uczniowie. Niech radość 
i uśmiech obdarowanych będzie naszym darem 
serca dla serca. 
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SPOTKANIE CYKLICZNE –  

PARTON ROKU 2016   

Rok 2016 mocą Sejmu RP 
został poświęcony "Pierwszemu 
Polakowi uhonorowanemu 
Nagrodą Nobla" czyli Henrykowi 

Sienkiewiczowi. W związku z tym, dnia 15 marca 
2016 roku w pracowni multimedialnej zebraliśmy 
społeczność SOSW, by przybliżyć tą znakomitą 
postać. Na nasze zaproszenie przybył też sam 
Henryk Sienkiewicz, by w wywiadzie z 
dziennikarkami klasy 2c opowiedzieć o swoim 
życiu i swoich dokonaniach. Spotkanie pisarza 
uświetniły piosenki, fragmenty ekranizacji wielkich 
dzieł i wiersze poświęcone temu wielkiemu 
Polakowi. Dużym zainteresowaniem cieszyli się  
rycerze krzyżaccy, którzy zainicjowali bitwę pod 
Grunwaldem. 

 

WIOSENNY RAJD NA RATY .             
RATA I – 19 marca 2016 r. 

Już po raz 26 odbywa się Wiosenny Rajd na Raty 
organizowany przez Komisję Turystyki Pieszej i 
Górskiej Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana 
Wiśniewskiego w Radomiu. 

 Nasze Koło z małymi przerwami bierze udział w 
tym rajdzie od 1996 roku. Tym razem wybraliśmy 

się na trasę z Garbatki Letnisko przez Rezerwat 
Krępiec do Żytkowic. Przeszliśmy ok 15km. Trasa 
naszej wędrówki prowadziła przez najpiękniejszy 
rezerwat Puszczy Kozienickiej – Rezerwat 
Krępiec.  W rajdzie pod czujnym okiem p. Andrzeja 
udział wzięli: Arek Gutkowski, Paulina Gutkowska, 
Daniel Piskorski, Artur Waśkiewicz, Dominik 
Gałek, Piotrek Kosowski i Daniel Szczepański. 
Oprócz nas byli nasi koledzy z Zespołu Szkół Nr 1 
i wielu indywidualnych turystów. W trakcie 
wędrówki dowiedzieliśmy się wiele o faunie i florze 
Puszczy Kozienickiej, historii Ziemi Radomskiej i 
Powstaniu Styczniowym. Tradycyjnie już było 
ognisko i pieczenie kiełbasek, no i ogniskowe 
swawole. Wróciliśmy uśmiechnięci choć trochę 
zmęczeni, pełni energii i zapału do nauki w szkole, 
druga rata rajdu już 16 IV. Do zobaczenia na trasie 

W dniu 18 marca 2016 Szkolne Koło LOP 
zorganizowało spotkanie z funkcjonariuszami 
Straży Miejskiej w Radomiu. Spotkanie to miało na 
celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy 
strażnika ale także uświadomienie uczniom 
szkodliwości spalania śmieci oraz wypalania traw. 
Funkcjonariusze, p. Agnieszka  Wójcicka- Piątek i 
p. Grzegorz Świgoń, poprowadzili bardzo ciekawe 
zajęcia ekologiczne przestrzegające przed 
łamaniem prawa poprzez spalanie śmieci w 
przydomowych piecach oraz wypalaniem traw. Za 
spalanie śmieci grozi kara 500 zł, zaś za 
wypalanie traw od 5000 zł aż do kary więzienia 
włącznie. Jak widzimy Straż miejska stoi na straży 
ekologii. Dziękujemy  
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23 marca odbyło się tradycyjne spotkanie 
Wielkanocne w nowoodnowionej sali 
gimnastycznej.  Na uroczystość przybyło wielu 
znakomitych gości przyjaciół Ośrodka w osobach 
Ks Biskupa Henryka Tomasika, wice –Prezydenta 
Radomia Karola Semika i dyrktorów szkół. Ks 
Biskup dokonał poświęcenia nowo wyremontowaej 
sali gimnastycznej, a następnie wszyscy zebrani 
obejrzeli przedstawienie pt „Gość Oczekiwany” w 
wykonaniu mlodych aktorow z Ośrodka.  Pani 
Dyrektor Ośrodka Beata Narot, wraz z ks Biskupen 
i Panem Prezydentem  dokonali otwarcia nowej 
ścianki wspinaczkowej. Uczniom bardzo 
spodobała się nowa ścianka i chętnie się na nią 
wspinali. Na koniec Pani Dyrektor zaprosiła 
wszystkich na wspólne dzielenie się jajkiem oraz 
poczęstunek. Potrawy wielkanocne również 
przygotowali kucharze i cukiernicy  uczący się w 
naszej szkole. Wszyscy złożyli sobie wzajemne 

 życzenia Wesołych Świąt.

 
 

 
 
 
 

 

Uwaga Konkurs !!! 

Ogłaszamy konkurs 
czytelniczy dla uczniów, 
który będzie się składał z 
dwóch etapów: 
Etap I  ma charakter 
pisemny i polega na 
wypełnienie testu z wiedzy o 

życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza. Test 
dostępny jest w bibliotece. Prawidłowo wypełniony 
arkusz należy składać w bibliotece szkolnej do 
dnia 8 kwietnia 2016 roku.  
Etap II obejmuje czytanie wybranego fragmentu 
utworu Henryka Sienkiewicza. Podczas konkursu 
jury oceniać  będzie : interpretację,  dykcję, tempo 
czytania, ogólne wrażenie. 

Organizatorzy 

Rozwi ązanie  poprzedniej krzy żówki: Nagrod ę 
za poprawne rozwi ązanie krzy żówki otrzymuje 
Paulina Zyzek . Gratulujemy. 

KĄC K HUM RU
 

Mąż do żony: 
- Wiosna przyszła, taka piękna pogoda, a ty męczysz się 
myciem podłóg. Wyszłabyś lepiej na dwór i umyła  
samochód.. 

 
.  
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