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ROK SZKOLNY
2009
2010
Ach ta szkoła…

Co wydarzy się w tym roku?

Moja szkoła
Tak się zaczęło.
Ciągle się powtarza każdego roku.
Codziennie od rana pobudka.
I mleko do śniadania.
A dalej, trudna droga do przejechania
Już w szkole od rana pytania,
kartkówki, klasówki, wymówki.
I niestety na koniec bolą nas główki.
Mikołaj Grzechowski

KALENDARZ
ROKU SZKOLNEGO 2009/2010
1.09.2009

– Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3.10.2009

– Zebranie z Rodzicami.

15.10.2009

– Dzień Patrona i ślubowanie uczniów klas I.

15-16.10.2009 –Jubileusz 90-lecia Ośrodka
23-31.12. 2009

– Zimowa przerwa świąteczna.

15.01.2010

– Zebranie z Rodzicami.

18.01-31.01.2010 – Ferie zimowe.
1.02.2010

– Początek zajęć po feriach.

1-6.04.2010

– Wiosenna przerwa świąteczna.

30.04.2010

– Zakończenie zajęć w klasach 3L i 3T oraz
pożegnanie absolwentów tych klas.

18.06.2010

– Zakończenie zajęć w klasach programowo
Najwyższych zasadniczych szkół zawodowych
i szkół policealnych.
Pożegnanie absolwentów szkół zasadniczej
zawodowej i policealnej.

25.06.2010

– Zakończenie roku szkolnego 2009/2010.

W

zek

Drodzy czytelnicy naszej szkolnej gazetki!!!
Gorąco witamy Was w roku szkolnym 2009/2010. Co nas wszystkich
spotka, jakie wyniki w nauce osiągniemy, co wspólnie przeżyjemy – to tylko
nieliczne pytania, które kłębią się w niejednej głowie.
Szczególnie serdecznie witamy nowych członków naszej społeczności
szkolnej – nauczycieli, którzy rozpoczęli pracę w naszym Ośrodku oraz
pierwszoklasistów. Wszystkim nowym koleżankom i kolegom życzymy – sukcesów
w nauce a także w zdobywaniu wiedzy, a co najważniejsze – postępów w
rehabilitacji. Zaś nowym pedagogom życzymy wytrwałości, cierpliwości i
zadowolenia z wykonywanej pracy.
Oby obecny rok szkolny był wyjątkowy. Niech pozwoli Wam zawrzeć nowe
znajomości i przyjaźnie, zrealizować ambicje intelektualne, wreszcie niech
będzie rokiem dobrej zabawy i wielu szczęśliwych chwil.
Tomasz Wojewoda

Skład Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2009/2010
Opiekun – mgr Hanna Gawrońska
Milena Borus
Patrycja Chudzińska
Mikołaj Grzechowski
Bartosz Kaczmarek
Joanna Pach
Marcin Perz
Tomasz Tarnowski
Tomasz Wojewoda

Dzień Chłopaka
W tym dniu wszyscy panowie powinni czuć się wyjątkowo. W końcu raz w roku każdy chce mieć swoje święto.
Warto wspomnieć, że dzień ten wzorowany jest oczywiście na Dniu Kobiet. Ma swój odpowiednik poza Polską. The
International Men's Day był po raz pierwszy obchodzony w 1999 roku na wyspach Trinidad i Tobago.
Prawdopodobnie dlatego, iż jest to święto dość młode, obchodzone jest na całym świecie w różnych dniach. I tak, w
Trynidad i Tobago, podobnie jak w Indiach, po raz pierwszy, obchodzono je 19 listopada, na Malcie 7 lutego, w Rosji i na
Ukrainie 23 lutego, w Brazylii 15 lipca, w Norwegii 7 października, w Kanadzie 25 listopada.
W Wielkiej Brytanii i Irlandii International Men's Day czyli Dzień Chłopaka obchodzony jest 5 kwietnia.
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.
Być może 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.
Adam Skowron

Z BIBLIOTECZNEJ PÓŁKI…
Pestka Anki Kowalskiej jest jedną z najbardziej przejmujących historii

miłosnych w naszej powojennej literaturze. Uwikłani w sytuację miłosnego
trójkąta bohaterowie książki - Agata, Borys i Teresa - są świadomi istnienia
nadrzędnych, etycznych wartości, nie wypierają się odpowiedzialności i z góry są
przygotowani na nieuchronność cierpienia. Towarzyszący miłości ból obnaża ją ze
wszystkiego, co zbyteczne i przypadkowe, pozostawiając jedynie jej
najważniejszą, duchową istotę.

Czy Anioł Stróż może zabić? Jak smakuje danie przyrządzone z… ludzkiego
mięsa? Dlaczego miłość fizyczna musi oznaczać ocieranie się o śmierć?
Odpowiedzi na te i inne równie intrygujące pytania szukaj w zbiorze opowiadań
pod tytułem Uciec przed koszmarem, autorstwa Graham’a Masterton’a, wybitnego
brytyjskiego twórcy grozy. Polecam
Barbara Nowak-Baryś

UWAGA!!!
W dniach 15 i 16 października odbędą się w naszym Ośrodku uroczystości
związane z obchodami jubileuszu 90-lecia. Wszystkich zapraszamy do
aktywnego włączenia się do konkursów i wspólnej zabawy. Do
zobaczenia.
W
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