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Witamy w pierwszym w roku szkolnym 2017/2018 numerze 
Kuriera Osowskiego. Cieszymy się, że po wakacjach znów się 
spotkaliśmy! Serdecznie witamy nowych wychowanków, 
wychowawców, nauczycieli, pracowników, którzy dołączyli do 
Naszej społeczności - wszystkim życzymy samych sukcesów  i 
wielu przyjemnych chwil!  
 
Ten numer jest również wyjątkowy z innego powodu - 
obchodów 10 lecia powstania Ośrodka. Na stronach Kuriera 
chcemy Wam przedstawić historię placówki.  
 

 
Zespół Redakcyjny  

 

ul. Osowska 81 
04-351 Warszawa 

NIP: 113-26-85-159 
 

tel. 22 516 98 20 
fax: 22 516 98 30 

e-mail ogólny: sekretariat@mos7.edu.pl 

mailto:sekretariat@mos7.edu.pl
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„Rok 2007 był to dziwny rok, w którym rozmaite 

znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakoweś klęski  

i nadzwyczajne zdarzenia. 

Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroiła się z 

Dzikich Pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przepowiednią napadów tatarskich. Latem zda-

rzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie 

widywano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach; odprawiano więc posty i dawano 

jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie 

zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej. W południowych wojewódz-

twach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystą-

piły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmókł i zmienił się w wielką kału-

żę, słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że — dziw nad dziwy! — w województwie bra-

cławskim i na Gocławiu zielona ruń okryła stepy i rozłogi  już w połowie grudnia. Roje po pasie-

kach poczęły się burzyć i huczeć, bydło ryczało po zagrodach. Gdy więc tak porządek przyrodze-

nia zdawał się być wcale odwróconym, wszyscy na Pradze, oczekując niezwykłych zdarzeń, zwra-

cali niespokojny umysł i oczy szczególnie ku Osowskiej, od której łatwiej niźli skądinąd mogło się 

ukazać niebezpieczeństwo” 

Zbieżność ze znaną powieścią Henryka Sienkiewicza zupełnie przypadkowa i  w żadnym  
stopniu niezamierzona 

Rok 2007 na mocy uchwał SEJMU RP ogłoszono:  

Rokiem Szlaków Turystycznych PTTK 
 

Rokiem Stanisława Wyspiańskiego 
 

Rokiem Władysława Andersa 
 

Rokiem Karola Szymanowskiego 
 

Rokiem Artura Rubinsteina 
 

Rokiem Josepha Conrada Korzeniowskiego 
 

Rokiem Konstytucji Księstwa Warszawskiego 
 

Rokiem Bolesława Leśmiana 
 

Rokiem Josepha von Eichendorffa 
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Ważne, mniej ważne i najważniejsze wydarzenia roku 2007: 

14 stycznia – jubileuszowy XV Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 
18 stycznia – nad Polską przeszedł orkan Kyrill, wiejący w porywach do 250 km/h, powodując 6 
ofiar śmiertelnych i 36 rannych; 
31 stycznia - FSO zakończyło produkcję Matiza; 
 
2 lutego- Pałac Kultury i Nauki w Warszawie został wpisany do rejestru zabytków. 
- oscypek jako drugi polski produkt regionalny uzyskał status Chronionej Nazwy Pochodzenia UE; 
 
15 marca – na targach biżuterii w Gdańsku skradziono diamenty warte 1,5 mln dolarów; 
30 marca – Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej skazał na 25 lat pozbawienia wolności Ryszarda-
Niemczyka ps. „Rzeźnik”, oskarżonego m.in. o współudział w zabójstwie Andrzeja Kolikowskie-
go ps. „Pershing”; 
 
4 kwietnia – Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku (jako dru-
giego) imienia Dąb; 
11 kwietnia – kawalerem Orderu Uśmiechu została Irena Sendlerowa  
 
19 maja – w Warszawie odsłonięto pomnik Agnieszki Osieckiej; 
 
1 czerwca- inauguracja dziesięciodniowych obchodów 750-lecia lokacji Krakowa na prawie mag-
deburskim; 
13 czerwca – na Stadionie Śląskim zagrały zespoły Linkin Park i Pearl Jam. 
26 czerwca - wmurowano kamień węgielny pod budowę Muzeum Historii Żydów Polskich na war-
szawskim Muranowie; 
 

 

27 czerwca -Rada miasta stołecznego Warszawy podejmuje Uchwałę Nr 
XII/363/2007 – do życia powołany zostaje Młodzieżowy Ośrodek Socjo-

terapii nr 7 w Warszawie  
 

 

3 lipca – zespół Red Hot Chili Peppers zagrał na Stadionie Śląskim w Chorzowie; 
6 lipca – amerykańska grupa numetalowa Korn zagrała w katowickim Spodku; 
 
15 sierpnia – w Warszawie z okazji święta sił zbrojnych po raz pierwszy od 1974 roku odbyła się 
defilada wojskowa, w której udział wzięły m.in. samoloty i helikoptery bojowe; 
 
17 września – odbyła się premiera filmu Katyń w reżyserii Andrzeja Wajdy; 
27 września – na antenie TVP2 wyemitowano pierwszy odcinek serialu Barwy szczęścia; 
 
27 października – Paweł Kotuliński pobił w Świdnicy rekord Guinnessa na najdłuższy talk-show 
– trwał on łącznie 40 godzin; 
 
6 listopada – FSO rozpoczyna oficjalną produkcję Chevroleta Aveo; 
14 listopada – Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia dnia 13 
kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej; 
 
15 grudnia – zakończyła się modernizacja kolei linowej na Kasprowy Wierch. 
 

 

         Marta Pruszczyńska  



 5 

 

 Przez dziesięć lat działalności w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii naprawdę wiele się 
działo. 
 

 Cyklicznie odbywały się spotkania ze znanymi osobami, głównie sportowcami - warto tu 
wspomnieć m.in. o Mariuszu Czerkawskim, Anicie Włodarczyk, Andrzeju Supronie, Oktawii 
Nowackiej, Adamie Kszczocie czy Pawle Nastuli. 

 

 Zgodnie z przyświecającą nam  dywizją " resocjalizacji przez sport", nasi podopieczni  corocz-
nie brali udział w różnorodnych turniejach sportowych na terenie Warszawy i okolic. Aktyw-
nie uczestniczyliśmy w zawodach np. piłka nożna, siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, lek-
koatletyka. 

 Ogromnym osiągnięciem było zorganizowanie przez MOS nr  7-  I Mistrzostw Polski Młodzie-
żowych Ośrodków Socjoterapii.  W rozgrywkach brało udział 12 drużyn z całego kraju (m.in. z 
Warszawy, Rawy Mazowieckiej, Wrocławia, Puław, Łodzi i Bystrzycy Górnej). 

 

 Obcowanie z kulturą i sztuką znajdowało się w czołówce działań wychowawczych MOS nr 7 
Wielokrotnie  wybraliśmy się na stołeczne festiwale kulturalne czy naukowe ( np. Festiwal Na-
uki), a ponadto systematycznie odwiedzaliśmy warszawskie muzea, galerie, teatry, kina (m.in. 
Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Literatury, Zachęta, Teatr 
Kamienica, Kinoteka, Muzeum Historii Żydów Polskich Polin, Muzeum Kolejnictwa). 

 

 Działalność wolontariacka również stanowiła ogromną część działań Ośrodka. Pomagaliśmy z 
Fundacją " Azyl pod Psim Aniołem",  spotykaliśmy się  z seniorkami z fundacji " Nie Sami" 
oraz nawiązaliśmy współpracę z przedszkolem dla dzieci z upośledzeniem. 

 
 Pani Wicedyrektor MOS nr 7 , Jolanta Kaczmarczyk , zapytana przez nas, który z aspektów 
działań MOS nr 7 uważa za najistotniejszy,  odpowiada: 
 
Te ostatnie działania ( wolontariat) uważam za najważniejsze, bo kształtują wrażliwość chłopców i 
ukazują tkwiące w nich pozytywne wartości. 
 
 Wymienione wyżej działania nie wyczerpują listy osiągnieć Młodzieżowego Ośrodka So-
cjoterapii nr 7 w Warszawie ostatnich dziesięciu lat, a stanowią jedynie subiektywny zbiór istot-
nych wydarzeń.  

            2007 rok       2017 rok    
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Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii Nr 7 w Warszawie został powołany do życia uchwałą Rady 
miasta stołecznego Warszawy z dnia 28 czerwca 2007 roku (Uchwała Nr XII/363/2007).  
 

 

Placówka formalnie funkcjonuje od  

1 września 2007 r. i mieści się w budynku 

dawnego Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego nr 5. 

  

Ośrodek przeznaczony jest dla chłopców w 

normie intelektualnej, zagrożonych niedosto-

sowaniem społecznym, borykających się z 

trudnościami w nauce i problemami wycho-

wawczymi 

Głównym zadaniem Ośrodka jest prowadzenie wszechstronnych działań wychowawczych i eduka-

cyjnych, udzielanie wsparcia w ramach pomocy psychologicznej i pedagogicznej, a także pracy z 

rodziną. Celem tych oddziaływań jest readaptacja społeczna naszych wychowanków oraz przygo-

towanie ich do samodzielnego funkcjonowania po opuszczeniu placówki w środowisku lokalnym. 

W skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii Nr 7 obecnie wchodzą:  
- Szkoła Podstawowa Nr 348 z oddziałami Gimnazjum nr 162,  
- Branżowa Szkoła I stopnia i Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 63  
- internat ośrodka.  
 
Działania edukacyjne i wychowawcze prowadzimy w oparciu o współpracę wszystkich organów 
szkoły.   

  Marta Pruszczyńska 
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Dzień Komisji Edukacji Narodowej – polskie święto oświaty i szkolnictwa wyższego ustanowione 27 

kwietnia 1972 r. określone ustawą – Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela. Od 

1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia roczni-

cę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r. Potocznie, dzień 

ten nadal zwany jest Dniem Nauczyciela. 

 

Rys historyczny 

Historia Dnia Nauczyciela w Polsce ma swoje początki w 1957 r. Podczas Światowej Konferencji Nauczy-

cielskiej w Warszawie ustalono, że 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty Nauczyciela i 

świętem nauczycieli. Konferencja została zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego. Ustawa 

z dnia 27 kwietnia 1972 r. zwana Kartą praw i obowiązków nauczyciela, wprowadziła Dzień Nauczyciela, 

obchodzony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. W 1982 r. Kartę praw i obowiązków nau-

czyciela zastępuje Karta Nauczyciela zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz wprowa-

dzając przepis: Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty. 

Obchody święta w Polsce 

Dzień Edukacji Narodowej jest uroczyście obchodzony w instytucjach związanych z oświatą. Jest okazją do 

nagradzania wyróżniających się dla niej nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Minister Edukacji 

Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne, brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Naro-

dowej oraz nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze. Odznaczenia 

i wyróżnienia dla nauczycieli wręczane są przez kuratorów oświaty, władze samorządowe oraz dyrektorów 

szkół na uroczystych galach. 

 

Dzień Nauczyciela obchodzi większość państw na świecie m.in.: 

Albania – 7 marca (upamiętniający powstanie 1. szkoły świeckiej 7 marca 1887 r. w Korczy), 

Argentyna – 11 września (związany ze śmiercią Domingo Faustino Sarmiento), 

Brazylia – 15 października, 

Chiny – 10 września, 

Czechy – 28 marca (w dniu urodzin Jana Amosa Komenskiego) 

Hiszpania – 27 listopada, 

Indie – 5 września (w dniu urodzin Sarvepalli Radhakrishnan), 

Malezja – 16 maja, 

Meksyk – 15 maja, 

Rosja – 5 października, 

Tajwan – 28 września (w dniu urodzin Konfucjusza), 

Turcja – 24 listopada, 

Ukraina – pierwsza niedziela października. 

Korea Południowa - 15 maja (w dniu urodzin króla Sejong'a Wielkiego) 

 

W jednych państwach ma on charakter oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce, 

związany jest z lokalnymi wydarzeniami. 

Źródło www.wikipedia.pl  

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stanis%C5%82aw_August_Poniatowski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rozbiorowy_1773-1775
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Nauczycielstwa_Polskiego
https://pl.wikipedia.org/wiki/Karta_Nauczyciela
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_Zas%C5%82ugi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Medal_Komisji_Edukacji_Narodowej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kurator_o%C5%9Bwiaty
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Argentyna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Domingo_Faustino_Sarmiento
https://pl.wikipedia.org/wiki/Brazylia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chiny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czechy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Indie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malezja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rosja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Republika_Chi%C5%84ska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfucjusz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Turcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ukraina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korea_Po%C5%82udniowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://www.wikipedia.pl
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Dni wolnych w roku szkolnym 2017/2018 nie będzie zbyt wiele. Sprawdziliśmy jednak, kiedy wy-
padają przerwy świąteczne, dni wolne i ferie dla uczniów. Przedstawiamy dokładny kalendarz na 
cały rok szkolny. 

Kiedy wypadają dni wolne od szkoły? 
Pierwsze dni wolne po wakacjach wypadają dopiero w grudniu. Będzie to zimowa przerwa świą-
teczna, która potrwa od 23 do 31 grudnia. Dodatkowy dzień wolny wypada oczywiście 1 stycznia 
z powodu Nowego Roku. Na rok 2017 to niestety wszystko. Październikowy Dzień Nauczyciela w 
tym roku będziemy obchodzić w sobotę. Niestety po długiej przerwie znów trzeba będzie przyło-
żyć się do pracy, ponieważ święto Trzech Króli (6 stycznia) również jest w sobotę. Na szczęście 
już pod koniec stycznia zaczynają się ferie zimowe. 
  

Ferie zimowe - kiedy będą w 2018 roku? 
Zaraz po wakacjach, jest to jedna z najdłuższych przerw dla uczniów szkół podstawowych, gimna-
zjów i liceów. Podajemy terminarz dni wolnych podczas ferii zimowych dla poszczególnych woje-
wództw w roku szkolnym 2017/2018:  
 

 15 - 28 stycznia województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 

 22 stycznia – 4 lutego województwa: podlaskie, warmińsko - mazurskie 

 29 stycznia – 11 lutego województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 

 12 - 25 lutego województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 
wielkopolskie 
 
 

Przerwy od zajęć lekcyjnych dla uczniów 
Następne dni wolne wypadają dopiero na koniec marca. Jest to wiosenna przerwa świąteczna i po-
trwa od 29 marca do 3 kwietnia.  
Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych w szkołach gimnazjalnych przypada na  
27 kwietnia.  
Następne przerwy to te z powodu egzaminów gimnazjalnych i maturalnych.  
 
Zajęcia dydaktyczno - wychowawcze kończą się 22 czerwca.  
 
Tydzień wcześniej czeka nas długi weekend z powodu Bożego Ciała: od 15 do 18 czerwca.  
 
Oczywiście 23 czerwca jest to początek waka-
cji, które w roku 2018 potrwają do 31 sierpnia.  
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„Chłopiec, którego nikt nie kochał”  (Casey Watson) 

 
Prawdziwa historia chłopca i wcale taka nie odosobniona: albo 
sami mieliśmy podobne przeżycia, albo znamy tych, którzy je 
mieli. Warto czasem spojrzeć w głąb duszy, gdy nie idzie 
wszystko tak, jakbyśmy chcieli. A nadzieja, że będzie lepiej- to 
motor do wszelkiego działania. 

„Osiedle marzeń”   (Wojciech Chmielarz) 

 
Na pięknym, nowym,  zamkniętym osiedlu  w Warszawie dzie-
ją się dziwne i zarazem straszne rzeczy. Pierwsza ofiara poja-
wia się  już na trzeciej stronie na tej powieści. Książka trzyma 
w napięciu do ostatniej strony. A zakończenie i wyjaśnienie 
dziwnych zjawisk?  Nie, nie zgadniesz , dopóki nie przeczytasz 
do końca. Będziesz bardzo, bardzo zaskoczony! 

„Inferno”  (Dan Brown) 

 
Tu nie trzeba dużo pisać. Fakty mówią za siebie: Autor powie-
ści „Kod Leonardo da Vinci”. Na podstawie jego książek na-
kręcono znakomite filmy :”Inferno”, „Kod Leonardo da Vinci”, 
„Anioły i demony”, „Cyfrowa twierdza”.  Dan Brown – mistrz 
thrillerów. Miłego czytania. 

„Widziałam”  (Ewa  Ewart) 

 
Dziennikarka znana z TV  oraz z niezwykłych i wstrząsających 

reportaży filmowych, napisała książkę opisującą okoliczności 
ich powstania . Jeśli chcesz dowiedzieć się m.in. jak znalazła  
się w najbardziej niedostępnym państwie świata,  co robiła w 

kraju, który jest największym producentem kokainy, co powie-
dziano jej w mieście , w którym 13 lat temu pierwszego dnia  
roku szkolnego terroryści zabili 334 dzieci  w  miejscowej 

szkole  ( i wiele innych rzeczy) – weź do ręki tę książkę Ewy 
Ewart.  

„Książki są jak towarzystwo, które sobie człowiek dobiera” 
           Monteskiusz 

Jolanta Kołaczyk  
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Pamiętamy o Sienkiewiczu …             III edycja                

Henryk Sienkiewicz był nie tylko powieściopisarzem, lecz także nowelistą , dziennikarzem i pu-
blicystą. Został pierwszym polskim laureatem literackiej Nagrody Nobla ( w 1905 roku ).                                        

Pisarz wielbiony jest przez pokolenia rodaków za rozbudzanie poczucia narodowej wspólnoty 
oraz patriotycznego ducha. Sienkiewicz urodził się 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Pod-

lasiu, zmarł 15 listopada 1916 roku w Vevey w Szwajcarii. 
 

 

Dokładnie w  101 rocznicę śmierci Noblisty odbędzie się w MOS nr 7 III edycja konkursu  
sprawdzającego  wiedzę o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza.  

 
Zapraszamy wszystkich Wychowanków, nie tylko rozkochanych w powieściach historycz-

nych, do wzięcia udziału w konkursie.   
 
 

Dla Laureatów przewidziana jest - w ramach nagrody – wycieczka do jednego  z najciekawszych 
muzeów w Stolicy, na zajęcia poświęcone uzbrojeniu powstańców warszawskich. 

 
 

Zgłoszenia przyjmować będą nauczyciele poloniści do 14 listopada 2017.  
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HUMOR  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pani od polskiego wywołuje Jasia do odpowiedzi: 

- Jasiu, podaj, proszę dwa zaimki. 

- Kto? Ja?! 

- Brawo Jasiu, piątka! 

 

Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 

- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel! 

- Co się stało? Napadli go? 

- Nie, on nieprawidłowo zaparkował… 

 

- Tato, czy nauczyciele dostają pensje? 

- Oczywiście! 

- To niesprawiedliwe! Więc dlaczego my - uczniowie - zawsze musimy odwalać za nich całą 

robotę? 


