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Szanowni Czytelnicy,  

z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Wasze ręce, pierwszy 
w tym roku szkolnym, numer „Kuriera Osowskiego”! Jak się 
sami przekonaliście, zmiany zaszły nie tylko u Was, nie tylko w 
naszym Ośrodku, ale również w wyglądzie Kuriera.  

Przytaczając słowa Grahama Mastertona 

„Zmienia się pogoda, zmienia się świat; i ja zmieniam się 
wraz z nimi.”

życzymy miłej lektury
Redakcja

W numerze: 
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Jak zdążyliście się już zorientować początek roku szkolnego przyniósł wiele zmian – mamy nowego 
wicedyrektora – Pana Krzysztofa Gorczycę oraz kierownika internatu – Pana Krzysztofa Pieczykolana.  

Do grona wychowawców dołączyli - Pan Oskar Bystrzycki oraz Pan Robert Grabowski, nauczycieli – Pan Marek 
Dybiec oraz po dłuższej nieobecności wróciły do nas Pani Ania Markowska, Pani Marta Pruszyńska oraz Pani 
Aleksandra Kolo. Nasza kochana, niezastąpiona Pani Jolanta Kaczmarczyk porzuciła władzę i wróciła do szkoły 
aby wbijać Wam do głów epoki, zasady gramatyczne, ortograficzne i rozbudzać zamiłowanie do literatury. Pani 
Karolina Biernacka będzie w tym roku rozwijała Wasze kompetencje społeczne – po polsku – prowadziła 
socjoterapię. Od września czuwają nad Wami również nowi psycholodzy – Pani Katarzyna Dąbrowska oraz Pan 
Tomasz Orzechowski. 

Od początku roku nastąpiły nie tylko zmiany personalne ale także organizacyjne – wszedł w życie nowy 
Regulamin, system wzmocnień pozytywnych oraz mnóstwo cyklicznych zajęć dodatkowych, wśród których 
każdy na pewno znajdzie dla siebie coś interesującego: 

PONIEDZIAŁEK: piłka nożna i modelarnia 

WTOREK: zajęcia teatralne i siatkówka/tenis stołowy 

ŚRODA: koło informatyczne i zajęcia sportowe z elementami podstaw technik bokserskich 

CZWARTEK: wolontariat i zajęcia plastyczne 

MAMY NOWY SAMORZĄD UCZNIOWSKI !!! 

W demokratycznych wyborach, przewodniczącym SM wybrany został Patryk Wiatr, zastępcą Kacper Jagnicki.  
Na razie obowiązki przewodniczącego będzie pełnił Kacper – trzymamy za Ciebie kciuki i życzymy dużo fajnych 
pomysłów !!! 

OGŁASZAMY KONKURS NA OKŁADKĘ LISTOPADOWEGO NUMERU „KURIERA OSOWSKIEGO” 

 Forma dowolna – zdjęcie, rysunek. 

 Prace prosimy składać do 10.11.2019r do Pani Agnieszki Wilczak lub Pana Krzysztofa Malarza 
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AKTUALNOŚCI



Kiedy dni wolne 2019/2020? Rok szkolny rozpocznie się w poniedziałek, 2 września. Uczniowie mają przed 
sobą 188 dni nauki, ale aż 178 dni wytchnienia od szkolnych murów. Pierwszy, luźniejszy dzień wypada 14 
października (poniedziałek), czyli w Dzień Nauczyciela. Wtedy większość szkół organizuje apele oraz 
specjalne uroczystości i nie odbywają się zajęcia szkolne. Całkowity dzień wolny od szkoły wypadnie 1 
listopada (piątek), czyli w Dzień Wszystkich Świętych, a także 11 listopada (poniedziałek). Uczniowie będą 
mogli cieszyć się z trzech dni laby. 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 wygląda następująco: 

Wszystkich Świętych   1 listopada (piątek) 

Narodowe Święto Niepodległości  11 listopada (poniedziałek) 

Zimowa przerwa świąteczna  23 - 31 grudnia 2019 r. 

Święto Trzech KrólI   6 stycznia 2020 (poniedziałek) 

Ferie zimowe 
• 13 - 26 stycznia 2020 r. lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie 
• 20 stycznia - 2 lutego 2020 r. podlaskie, warmińsko-mazurskie 
• 27 stycznia - 9 lutego 2020 r. kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, 

wielkopolskie 
• 10-23 lutego 2020 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie 

Wiosenna przerwa świąteczna  9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Święto Pracy     1 maja (piątek) 

Święto Konstytucji     3 maja (niedziela) 

Boże Ciało     11 czerwca (czwartek) 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych   26 czerwca 2020 r 

Wakacje 2020    27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r. 

Egzaminy 
Kiedy jest egzamin ósmoklasisty? Daty prezentujemy poniżej: 

Egzamin Ósmoklasisty 
• 15 kwietnia 2020 - język polski 
• 16 kwietnia 2020 - matematyka 
• 17 kwietnia 2020 - język obcy nowożytny 
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KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO



Według definicji, wolontariat to dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych lub całego 
społeczeństwa.  

Choć wolontariat jest bezpłatny, generuje wiele korzyści niematerialnych.  

Kształtuje  empaUę, odpowiedzialność, szacunek do innych, nie tylko do ludzi, ale także i do zwierząt. Uczy, co 
to jest praca, ale też daje wiele satysfakcji i otwiera nowe możliwości rozwoju. Można odkryć w sobie 
zdolności przywódcze, organizacyjne lub zamiłowanie do zwierząt. 

Obecnie jednak coraz trudniej jest namówić młodzież na taką bezinteresowną pomoc, ale nie w MOS Nr7. Nasi 
wychowankowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach wolontariatu – regularnie odwiedzają schronisko 
„Azyl pod Psim Aniołem” w Falenicy, fundację „Koty z Grochowa”, gdzie w październiku przekazaliśmy karmę 
dla kotów zakupioną z pieniędzy uzyskanych ze  sprzedaży, zebranej przez wychowanków, makulatury. 

W tym roku szkolnym rzuciliśmy również wyzwanie marnowaniu żywności i przystąpiliśmy do autorskiego 
projektu Gastro-help. Z hipermarketów odbieramy żywność, która trafiłaby do śmietników ale nadal nadaje się 
do spożycia. Produkty te segregujemy część przekazujemy do rozdania osobom biednych, seniorom z niskimi 
emeryturami, którzy ledwo wiążą koniec z końcem. Resztę przerabiamy podczas zajęć kulinarnych i raz w 
tygodniu w okolicach Dworca Centralnego rozdajemy osobom bezdomnym. Działamy w porozumieniu i z 
pomocą fundacji, które od lat wspierają warszawiaków w potrzebie. 
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WOLONTARIAT

https://sprzedajemy.pl/praca
https://sprzedajemy.pl/praca/wolontariat


W cyklu „ z prawem za pan brat” będziemy 
zapoznawać Was z najważniejszymi przepisami 
prawa polskiego.  
Z uwagi na to, że w październiku obchodzimy dzień 
nauczyciela, w tym numerze pochylimy się nad 
przepisami prawa, które chronią nauczyciela jako 
funkcjonariusza publicznego. 

Nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym. 
Oznacza to, że sankcjom karnym podlegają 
następujące czyny popełniane na szkodę 
nauczyciela: 

1. N a r u s z e n i e n i e t y k a l n o ś c i c i e l e s n e j 
funkcjonariusza publicznego lub osoby do 
pomocy mu przybranej -  art. 222. KK 

§ 1 
Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza 
publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej 
podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków 
s ł u ż b o w y c h , p o d l e ga g r z y w n i e , ka r ze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 3. 

§ 2 
Jeżeli czyn określony w § 1 wywołało niewłaściwe 
zachowanie się funkcjonariusza lub osoby do 
pomocy mu przybranej, sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić 
od jej wymierzenia. 

2. C zy n n a n a p a ś ć n a f u n kc j o n a r i u sza 
publicznego lub osobę do pomocy mu 
przybraną - art. 223. KK 

§ 1 
Kto, działając wspólnie i w porozumieniu z inną 
osobą lub używając broni palnej, noża lub innego 
podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo 
środka obezwładniającego, dopuszcza się czynnej 
napaści na funkcjonariusza publicznego lub 
osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 2 
Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w 
postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
funkcjonariusza publicznego lub osoby do 
pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

3. Stosowanie przemocy lub groźby bezprawnej w 
celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do 
przedsięwzięcia lub zaniechania czynności 
służbowej – art. 224 KK 

§ 2 
kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu 
zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo 
o s o b y d o p o m o c y m u p r z y b ra n e j d o 
przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej 
czynności służbowej. 

§ 3 
Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest 
skutek określony w art. 156 spowodowanie 
ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub 
w art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego 
uszczerbku na zdrowiu  
§ 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5. 

4. Znieważenie funkcjonariusza publicznego – 
art. 226 KK 

§ 1 
Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub 
osobę do pomocy mu przybraną, podczas i w 
związku z pełnieniem obowiązków służbowych, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku. 

§ 2 
Przepis art. 222 naruszenie nietykalności 
cielesnej funkcjonariusza publicznego lub osoby 
do pomocy mu przybranej § 2 stosuje się 
odpowiednio. 
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Z PRAWEM ZA PAN BRAT



Jeśli mieszkasz w Warszawie i narzekasz, że jest brzydka i nie ma co tu robić, to podajemy ci kilka powodów, za 
które lubić czy nawet kochać nasze miasto jest najłatwiej. Czekamy również na Wasze propozycje. 

1. STARE MIASTO 

Jest to miejsce magiczne i jedyne w swoim rodzaju – w 95% zrównane z ziemią podczas II wojny światowej i 
odbudowane po 1945r. Warszawska Starówka to prawdziwa perła stolicy! Zachwyca kolorowymi kamienicami 
i wyjątkową atmosferą wąskich uliczek. Nic dziwnego, że została wpisana na listę światowego dziedzictwa 
UNESCO! 

2. STADION NARODOWY 

Dawniej stadion 10-lecia, który przypominał raczej wielki bazar niż miejsce aktywności sportowej. Dziś, 
wyremontowany stadion, to miejsce, które tętni życiem. Co tydzień praktycznie odbywają się tutaj wydarzenia 
kulturalne i sportowe, a na samym stadionie powstają atrakcje, z których korzystać można przez cały rok. 

3. PRAGA 
Jedni twierdzą, że to najbardziej niebezpieczna dzielnica w mieście, a inni - uważają ją za coś pięknego. Na 
Pradze znajdziecie zabytkowe kapliczki - niektóre z nich pamiętają czasy Powstania Warszawskiego. 
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WARSZAWA DA SIĘ LUBIĆ



4. ROZRYWKA EKSTREMALNA 

Ci, którzy potrzebują mocnych wrażeń,  na takie mogą liczyć w Warszawie. Działa tu kilka domów strachów, a 
wśród nich - Fear Zone (czytaj więcej: Dom strachów Fear Zone: tylko dla ludzi o mocnych nerwach). Poza tym 
możecie udać się do jednego z tzw. pokojów ucieczek. Są też takie w stylu szpitala psychiatrycznego rodem z 
horroru... 

  

5. MNÓSTWO OFERT DLA AKTYWNYCH 

W Warszawie zakazane są słowa "nudzi mi się". Tutaj jest tak wiele miejsc, w których możecie dość nietypowo 
spędzić czas... Jednym z nich jest tunel aerodynamiczny, innym - jedna z największych ścianek wspinaczkowych 
w Europie, parki trampolin, wrotkarnie... 
               

6. NAJLEPSZE RESTAURACJE 

Co roku prespżowy przewodnik Michelin przyznaje najwyższe odznaczenia lokalom, które wyróżniają się 
szczególnym wystrojem, a także smakiem serwowanych potraw. W Warszawie takich miejsc jest kilka. 
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http://warszawa.naszemiasto.pl/artykul/dom-strachow-fear-zone-tylko-dla-ludzi-o-mocnych-nerwach,3749349,artgal,t,id,tm.html


7. PLAŻA I BULWARY 

Prawdą jest, że późną wiosną i latem każde miejsce sporo zyskuj, ale Warszawa w szczególności: mieszkańcy 
wręcz wylewają się ze swoich domów i wypełniają miasto cudownym gwarem, który zamienia Warszawę w 
jedną z tych stolic na południu kontynentu. Ludźmi, gwarem, aktywnościami, po prostu życiem wypełniają się 
ogródki przed knajpami, ulice, plaże, parki, bulwary, skwery i wszystkie te miejsca, gdzie po prostu jest kawałek 
wolnej przestrzeni.  

                         
      

10. ILUMINACJE ŚWIĄTECZNE 

Mają ona swoich zwolenników i przeciwników ale zdecydowana większość je uwielbia. Kochamy moment, w 
którym w samym środku zimowych ciemności, miasto rozbłyska milionami lampek i świecidełek. I to nie tylko 
na Nowym Świecie czy Krakowskim Przedmieściu. W grudniu świeci się też Agrykola, Aleje Ujazdowskie, 
Wilanów, Świętokrzyska, Łazienki, Francuska, Pasaż Wiecha....w zasadzie świeci się całe miasto. 
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11. PARKI 

Skaryszewski, Saski, Łazienki, Krasińskich. Moczydło.... to jest absolutny top warszawskich enklaw zieleni, ale 
dzięki temu, że w mieście jest kilkadziesiąt parków i skwerów, każdy z nas ma niedaleko domu swój ulubiony. 
Uwielbiamy to, że Warszawa dba o swoją zieleń, która daje wytchnienie od miejskiego smogu i pozwala nam 
odciąć się w ciszy od zgiełku. 

                  

12. METRO 

Fakt, nie jest tak spektakularne jak w innych europejskich i światowych stolicach. Ale jest, jedyne w kraju i 
chyba każdy z nas docenia tempo w jakim można dzięki niemu poruszać się po mieście. Teraz dodatkowo 
rośnie, a nowe stacje prezentują się naprawdę nowocześnie. Dodatkowo, w porównaniu do wielu innych miast 
w Polsce, komunikacja miejska w Warszawie działa całkiem sprawnie i jest nowoczesna. W stolicy można 
spokojnie obejść się bez samochodu. 

13. KONCERTY, KINA, TEATRY 

W Warszawie na dobry koncert, film, sztukę teatralną można iść niemal codziennie. Jest tutaj 27 kin, 
23 teatry i wiele sal koncertowych.
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Znanych i anonimowych, dawnych i współczesnych 
świętych Kościół katolicki uroczyście wspomina 1 
listopada. Uroczystość Wszystkich Świętych jest 
jednym z najbardziej radosnych dni dla chrześcijan. 

W ciągu roku niemal każdego dnia przypada 
wspomnienie jednego lub kilku świętych znanych z 
imienia. Jednak ich liczba jest znacznie większa. 
Wiele osób doszło do świętości w zupełnym ukryciu. 
Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest - wbrew 
spotykanym niekiedy opiniom - "Świętem 
Zmarłych" ale przypomina wszystkim wiernym o 
ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej 
uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - 
wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to 
dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu 
przygotowują się do chwały nieba. 

Dzień 1 l is topada przypomina prawdę o 
powszechnym powołaniu do świętości. Każdy z 
wierzących, niezależnie od konkretnej drogi życia: 
małżeństwa, kapłaństwa czy życia konsekrowanego 
j e s t p o w o ł a n y d o św i ę t o ś c i . Te j p e łn i 
człowieczeństwa nie można osiągnąć własnymi 
siłami. Konieczna jest pomoc łaski Bożej, czyli dar 
życzliwości Boga. Ponieważ Stwórca powołuje do 
świętości wszystkich, także każdemu człowiekowi 
pomaga swą łaską. Teologia wskazuje, iż każdy 
otrzymał dar zbawienia, bo Jezus Chrystus złożył 
ofiarę za wszystkich ludzi. Od każdego z nas jednak 
zależy, w jakim stopniu przyjmie od Boga dar 
świętości. 

Uroczystość Wszystkich Świętych zdecydowanie 
różni się od Dnia Zadusznego (wspomnienia 
Wszystkich Wiernych Zmarłych) przypadającego na 
2 listopada. Uroczystość przypadająca na 1 
listopada wyraża powszechne powołanie do 
świętości. Wskazuje na hojność Pana Boga i 
pogłębia nadzieję, że wszelkie rozstanie nie jest 
ostateczne, bo wszyscy są zaproszeni do domu 
Ojca. Razem jednak Dzień Wszystkich Świętych i 
Dzień Zaduszny przypominają prawdę o wspólnocie 

Kościoła, obejmującej świętych w niebie, 
pokutujących w czyśćcu i żyjących jeszcze na ziemi. 
Wśród tych trzech stanów Kościoła dokonuje się, 
poprzez modlitwę, pamięć czy ofiarę, ciągła 
wymiana dóbr duchowych. W tej łączności 
(komunii) wyraża się świętych obcowanie. 

Wspomnienie wszystkich świętych ma źródło w 
kulcie męczenników. W rocznicę śmierci, która dla 
chrześcijan jest dniem narodzin dla nieba, 
odprawiano na grobach męczenników EucharysUę i 
czytano opisy męczeństwa. Pamięć o tych, którzy 
krwią potwierdzili swoją wiarę, była w pierwszych 
gminach ch rze śc i j ań sk i ch p i eczo łowic i e 
przechowywana. Każda z lokalnych wspólnot 
posiadała spis swoich męczenników, którzy przez 
sam fakt męczeństwa stawali się bliskimi Chrystusa, 
dlatego ich wstawiennictwo nabierało szczególnej 
mocy. Stopniowo do tych list dopisywano imiona nie 
tylko męczenników, ale też innych osób 
odznaczających się szczególną świętością . 
Pierwszym świętym spoza grona męczenników był 
zmarły w 397 r. biskup Marcin z Tours. 
Początki święta sięgają IV w. W AnUochii czczono 
w t e d y p a m i ę ć o w i e l u b e z i m i e n n y c h 
męczennikach, których wspominano w niedzielę po 
Zesłaniu Ducha Świętego. W Rzymie w VII wieku 
papież Bonifacy IV poświecił dawny Panteon i 
uczynił go kościołem ku czci Bogurodzicy oraz 
wszystkich Męczenników. Polecił przy tej okazji 
umieścić tam kamienie przywiezione z katakumb 
chrześci jańskich męczenników. Historycy 
przekazują, iż przywieziono wtedy aż 28 pełnych 
wozów. Z rocznicą tych wydarzeń związane było 
rzymskie święto Wszystkich Świętych. Czczono 
wtedy jedynie Maryję i męczenników. W 
późniejszych wiekach dołączono kult "wszystkich 
doskona łych Sp rawied l iwych" . Obchody 
przeniesiono z 13 maja na 1 listopada. Powodem 
były prawdopodobnie trudności z wyżywieniem 
rzesz pielgrzymów przybywających do Rzymu na 
wiosnę. 

Źródło; www.deon.pl 
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ZNANYCH I ANONIMOWYCH, DAWNYCH  

I WSPÓŁCZESNYCH

http://www.deon.pl


Uwaga, opiekunowie psów: futrzany 
przyjaciel może przedłużyć Twoje życie. 
Badanie opublikowane we wtorek na 
łamach czasopisma „Circulat ion: 
Cardiovascular Quality and Outcomes” 
mówi, że posiadanie psa wiąże się z 
mniejszym ryzykiem zgonu! 

W dużej metanalizie wykonano przegląd badań 
opublikowanych w latach 1950-2019, w których 
oceniono związek miedzy posiadaniem psa, a 
śmiertelnością ich opiekunów. Badanie obejmowało 
10 analiz, w których uzyskano dane od ponad 3 
milionów uczestników. I co się okazało?  
Wniosek z tak dużej analizy jest taki, że 
opiekunowie psów mieli o 24% mniejsze ryzyko 
zgonu. Autorzy raportu stwierdzili, że dla osób z 
problemami z sercem opieka nad psem przynosi 
jeszcze większe korzyści ‒ ryzyko śmierci spada o 
33 proc. Wśród właścicieli psów z chorobami układu 
krążenia ryzyko to było aż o 65 procent niższe. 
 
Autorzy spekulowali, że potencjalne korzyści 
zdrowotne wynikające z posiadania psa można 
częściowo przypisać zwiększonej aktywności 
fizycznej związanej z wyprowadzaniem zwierzęcia 
na spacer. Dlatego opiekunowie psów, biorący udział 
w badaniu byli mniej podatni na choroby serca w 
porównaniu z osobami, które psów nie posiadały. 
 
Wyniki nie były zaskoczeniem, powiedziała 
współautorka badania, dr. Caroline Kramer, 
endokrynolog z University of Toronto's Mount Sinai 
Hospital. Dodała, że wiele wcześniejszych analiz 
wykazało, że opieka nad psem może obniżyć 
ciśnienie krwi, poprawić poziom cholesterolu i 
zmniejszyć ryzyko depresji. 
 

Pozostaje pytanie ‒ dlaczego psy, a nie koty? „Tym, 
co wyróżnia psy spośród innych zwierząt domowych 
pod względem korzyści zdrowotnych dla ludzi, jest 
ich potrzeba wyprowadzania na spacery” ‒ dodała 
Kramer. 
 
Wiemy, że samotność i siedzący tryb życia są 
głównym czynnikiem ryzyka przedwczesnej śmierci. 
Psy są doskonałą motywacją dla ich właścicieli do 
spacerów i ruchu. Czworonożni przyjaciele mogą 
być też źródłem wsparcia społecznego. „Mówi się, 
że właściciele psów nawiązują więcej interakcji 
społecznych z innymi ludźmi” ‒ czytamy w badaniu. 
 
„Jako właściciel psa mogę powiedzieć, że adopcja 
Romea (miniaturowego sznaucera) sprawiła, ze 
zwiększyła się moja aktywność fizyczna, a on 
wypełnił moją codzienną rutynę radością i 
bezwarunkową miłością”. ‒ powiedział Kramer. 
Ekologia.pl (JS) 

Źródło; htps://www.ekologia.pl/ciekawostki/chcesz-zyc-
dluzej-zaopiekuj-sie-psem,25785.html 
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CHCESZ ŻYĆ DŁUŻEJ?  

ZAOPIEKUJ SIĘ PSEM

https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/pies-domowy
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/choroba
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/serce
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cisnienie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/krew
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/cholesterol
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/kot-domowy
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zwierzeta-domowe
https://www.ekologia.pl/kobieta/zdrowie/
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/czlowiek
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/zycie
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/czynnik
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/smierc
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/ruch
https://www.ekologia.pl/ciekawostki/chcesz-zyc-dluzej-zaopiekuj-sie-psem,25785.html
https://www.ekologia.pl/ciekawostki/chcesz-zyc-dluzej-zaopiekuj-sie-psem,25785.html
https://www.ekologia.pl/ciekawostki/chcesz-zyc-dluzej-zaopiekuj-sie-psem,25785.html
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UWAGA NAUCZYCIEL
Ona chyba nie ma lustra  
w domu……, co za debil – znowu 
postawił mi pałę – takie czy inne 
komentarze to chleb powszedni 
na szkolnym korytarzu. Uczniowie 
ciągle narzekają na nauczycieli i 
tylko niewielu z nich potrafi 
spojrzeć na te sprawę z innej 
s t r o n y – z p e r s p e k t y w y 
N A U C Z Y C I E L A , 
WYCHOWAWCY……. 

Zawód nauczyciela to bardzo 
ciężka profesja. Wiąże się z nim 
ogromna odpowiedzialność, gdyż 
od niego wszystko się zaczyna. 
Gdyby nie nauczyciele, to kto 
w y k s z t a ł c i ł b y p o k o l e n i a 
przyszłych lekarzy prawników, 
ekonomistów, pol ityków….? 
Nauczyciel nie tylko naucza, ale 
przede wszystkim wychowuje – 
kształtuje osobowość, poszerza 
horyzonty, wskazuje właściwą 
drogę, inspiruje.

Często nauczyciel czy wychowawca to 
powiernik wielu przykrych spraw, 
o których nie mówi się nawet 
rodzicom czy przyjaciołom. Niestety 
mało kto zdaje sobie z tego sprawę. 
Większość z Was sądzi, że nauczyciel 
wykorzystuje swoją „władzę” nad 
uczniami stawiając jedynki, uwagi, 
zadając prace domowe. Owszem, 
czasami zdarzają się też takie 
przypadki, nie wszyscy są jednakowi 
i idealni. Nauczyciele to też ludzie!!!! 

Nie zdajecie sobie sprawy z tego jak 
ciężko nauczyć czegokolwiek bez 
motywacji, chęci z Waszej strony, 
dlatego nie patrzcie jednobiegunowo  
i czasami doceńcie też tą drugą 
stronę – NAUCZYCIELA, któremu 
bardzo zależy na wychowaniu Was na 
porządnych ludzi, otwartych i 
gotowych do nowych wyzwań. 

CZYTAM BO LUBIĘ
„Tatuażysta z Auschwitz” to oparta na faktach opowieść o miłości narodzonej w 
bespalskich warunkach obozu koncentracyjnego. Tytułowy tatuażysta – Lale 
Sokołow – trafia do Auschwitz razem z setkami innych słowackich Żydów. 
Dwudziestosześciolatkowi dzięki znajomości kilku języków i niezwykle bystremu 
umysłowi udaje się zamienić ciężką pracę fizyczną na posadę Tätowierera – jego 
zadaniem jest tatuowanie numerów na przedramionach osób przybywających do 
obozu. Młody chłopak jest świadkiem bespalstwa Niemców, słyszy jakim 
eksperymentom zostają poddani więźniowie przez nazistowskich doktorów, widzi 
jak specjalne komanda wywożą ciała pomordowanych w komorach gazowych. 
Postanawia przeżyć to piekło. Czy uda mu się……? Narażając własne życie, dzięki 
uprzywilejowanej posadzie, pomaga współwięźniom, zdobywa dla nich jedzenie i 
lekarstwa. Pewnego dnia w kolejce do wytatuowania numeru stoi młoda, 
przerażona dziewczyna - Gita……..  

 Szczerze polecam tę historię opowiadającą o ludziach, którzy mimo nieludzkiego 
traktowania i okrutnych warunków zachowali to, co najważniejsze - 
człowieczeństwo. 



 Wojna o prąd. 

 Mordercza rywalizacja Edisona i Gaute Thu TesliGaute Thu Tesli o to, który system   
 elektryczny zrewolucjonizuje nie tylko współczesny obu wynalazcom świat, ale cały   
 następny wiek. 

 Premiera; 19 października 2019r. 

 To: Rozdział 2 

 27 lat po tragicznych wydarzeniach w Derry dorośli członkowie "Klubu frajerów"   
 powracają do miasteczka, aby ponownie zmierzyć się z zabójczym klaunem. 

  

 Premiera; 6 września 2019r. 

 Legiony 

 Pośród walki o wolną Polskę dwaj legioniści zakochują się w tej samej dziewczynie. 

 Premiera; 20 września 2019r 

 Dora i Miasto Zła 

 Dora usiłuje rozwikłać tajemnicę zaginionej inkaskiej cywilizacji, aby uratować swoich   
 rodziców. 

 Premiera; 23 sierpnia 2019r 

Źródło; htps://www.filmweb.pl/ 
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NOWOŚCI FILMOWE



Na lekcji geografii nauczyciel pyta Michała: 
- Gdzie leży Kuba? 

Na to Michał: 
- Kuba leży w domu, ma grypę. 

- Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry na skrzypcach. 
On nie ma za grosz słuchu -  
- mówi nauczycielka. 
Na to mama: 
- On nie ma słuchać, on ma grać. 

Siedzą dwaj uczniowie: 
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby się pouczyć. 
- I co wtedy robisz? 
- Czekam, aż mi przejdzie.

15
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