
Ucho Ośrodka
WWW.JUNIORMEDIA.PL PARTNERORGANIZATOR

PROJEKTU

Specjalny Ośrodek Szkolno
Wychowawczy Nr 2 w Kutnie
ul. Kościuszki 24A
99-300, Kutno

Wydanie specjalne
04/16

      Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących odbywa
się w tym roku po raz dwudziesty. Zaszczyt organizacji jubileuszowej imprezy przypadł w
udziale Ośrodkowi z Kutna. W okresie poprzednich 19 lat organizacją konkursu zajmowały
się poszczególne ośrodki z całej Polski. Celem konkursu jest przede wszystkim
popularyzowanie wiedzy historycznej i rozwijanie umiejętności myślenia historycznego
wśród młodzieży niesłyszącej. Ważnym zadaniem jest również rozwijanie uzdolnień
humanistycznych. Nie do przecenienia jest też integracja środowiska (uczniów z
poszczególnych ośrodków i nauczycieli).  Organizacja i udział w konkursie stwarza warunki
do rozmów, wymiany poglądów i spotkań. Uczniowie uczą się więc jak funkcjonować w
nowym środowisku, nawiązują znajomości a często przyjaźnie. Niejako przy okazji poznają
różne zakątki kraju, bowiem organizatorzy przygotowują zazwyczaj ofertę turystyczno –
krajoznawczą. Spotkania nauczycieli historii z ośrodków z całej Polski stanowi formę
wymiany poglądów.
Nasz Ośrodek po raz pierwszy uczestniczył w Konkursie Wiedzy Historycznej
organizowanym przez Ośrodek w Olecku. Od tego czasu pięciokrotnie wzięliśmy udział w
tym przedsięwzięciu. Możemy pochwalić się następującymi sukcesami:
·  2007r. - Olecko – III miejsce zespołowo
·  2009r. - Szczecin (ul. Szpitalna) – II i III miejsce indywidualnie w kategorii gimnazjum
·  2012r. - Szczecin (ul. Grzymińska)  - III miejsce zespołowo
·  2013r. - Wrocław – II miejsce indywidualnie w kategorii szkoła podstawowa
     Mamy nadzieję, że nasi goście będą miło wspominać pobyt w naszym mieście.
Wszystkim uczestnikom życzymy sukcesów i sympatycznych wspomnień z Kutna.
Konkurs Wiedzy Historycznej ma swoją bogatą historię. W roku szkolnym 2015/2016 SOSW
Nr 2 w Kutnie zapisuje kolejną kartę w wielkiej księdze wydarzeń związanych z tą imprezą.
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   Historia naszego Ośrodka ma już ponad 20 lat. W roku 1985 powołano
po raz pierwszy klasę I dla dzieci niedosłyszących w Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym Nr 1 przy ul. Przemysłowej. 

Budynek przy ul. Przemysłowej
    W roku 1990 powołano Szkołę Podstawową dla
Dzieci Niedosłyszących w Kutnie z siedzibą przy ul. Staszica 8, (obecnie
Kutnowski Młodzieżowy Dom Kultury).

Budynek przy ulicy Staszica

      Z czasem budynek ten stał się zbyt mały jak na potrzeby naszego
Ośrodka i w 1991r. podjęto decyzję o przeniesieniu szkoły na ulicę
Kościuszki 24A. Dokonano uroczystego otwarcia budynku z
przeznaczeniem dla ośmioklasowej szkoły podstawowej i internatu.
Przełomową datą w dziejach naszego Ośrodka jest 1 września 1992r,
kiedy to Kurator Oświaty w Płocku powołał Specjalny Ośrodek Szkolno –
Wychowawczy Nr 2 dla Niedosłyszących w Kutnie, jedyną placówkę
kształcącą dzieci z wadą słuchu w regionie.

Kolejne ważne daty w historii naszego Ośrodka to rok 1999 i utworzenie w
Ośrodku Gimnazjum Specjalnego Nr 5 oraz rok 2009 -  utworzenie
Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 dla Słabo Słyszących.

  

  

Budynek przy ul. Kościuszki

       

    Nasz Ośrodek cały czas się rozwija. Jesteśmy otwarci na nowe
doświadczenia. Nasza oferta skierowana jest do uczniów:
• słabo słyszących,
• niesłyszących,
• ze spektrum autyzmu,
• z niepełnosprawnością sprzężoną,
•z zaburzeniami objawiającymi  się trudnościami w komunikacji
językowej (niedokształcenie mowy o typie afazji motorycznej) w tym z
niepełnosprawnością sprzężoną.

W skład naszego Ośrodka wchodzą:
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 13, 
Gimnazjum Specjalne nr 5,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna nr 7,
Internat. 

Ośrodek oferuje wczesne wspomaganie rozwoju.

Możemy się poszczycić doskonale wykwalifikowaną kadrą
nauczycielską, salami lekcyjnymi wyposażonymi w najnowszy sprzęt,
gabinetami specjalistycznymi.Wszyscy nasi uczniowie oraz absolwenci z
pewnością potwierdzą, iż nauka w naszym Ośrodku do czysta
przyjemność.

Nasz Ośrodek

:)

:)

:)
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mapa Kutna
fontanna w Kutnie

    

         XX Konkurs Wiedzy Historycznej dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących odbywa się w tym roku w
Kutnie. Jedną z atrakcji turystyczno – krajoznawczych zaproponowanych przez nasz Ośrodek jest spacer po naszym
mieście. Chcielibyśmy przekazać Wam kilka cennych informacji na temat naszego miasta jak również zwrócić uwagę
na zabytki Kutna, które warto zobaczyć.
Na początek trochę informacji ogólnych. Kutno to miasto w centralnej Polsce, w województwie łódzkim. Leży nad
rzeką Ochnią. Powstało na przełomie XIII i XIV wieku. Kutno znajduje się w północnej części województwa łódzkiego i
leży zaledwie 20 km na północny zachód od geometrycznego środka Polski.

Spacerując po naszym mieście warto zobaczyć:
1.  Stare Miasto – jest to miejsce spotkań mieszkańców, odpoczynku i relaksu. Stare Miasto w Kutnie to dwa rynki:
Stary Rynek - obecnie Plac Wolności i Rynek Zduński znajdujący się pomiędzy ulicami Teatralną i Zduńską, oraz plac
im. Józefa Piłsudskiego. To na Placu Józefa Piłsudskiego znajduje się Ratusz, Urząd Miasta oraz Muzeum
Regionalne. To także tutaj stoi pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz multimedialna fontanna – chluba naszego
miasta.
2.  Pałac Saski – to dawny pałac królewski. Po pożarze w 2003 r. obiektem zajęła się Fundacja Odbudowy Pałacu
Saskiego. Społecznikom udało się uporządkować zgliszcza i wyremontować część pomieszczeń. Działa już sala
koncertowa, sale wystawowe i Galeria "Szarej Godziny" w odnowionych piwnicach.
3.  Park miejski im. R. Traugutta z Kutnowskim Domem Kultury
4.  Dworek Modrzewiowy
5.  Kościół pod wezwaniem św. Wawrzyńca
6.  Centrum Teatru Muzyki i Tańca
7.  Pomnik poświęcony pamięci Żydów z Kutna
8.  Park Wiosny Ludów, w którym mieści się Zespół pałacowy Gierałty oraz Muzeum Bitwy nad Bzurą
9.  Dworzec kolejowy
10.  Ścianę Poetów
11.  Centrum Handlowe „Marcredo Center”
12.  Europejskie Centrum Małej Ligii Baseballa
13.  Aquapark

„Kto w Kutnie nie był, ten życia nie zna…”

:)
:)
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Oporów

zamek w Oporowie
Zamek w Oporowie

      Zamek w Oporowie to  mała późnogotycka rezydencja obronna wzniesiona około 1440 r.
usytuowana na wyspie otoczonej fosą, jest jednym z niewielu tego typu zabytków
zachowanych w Polsce. Zabudowa skupiona wokół czworobocznego dziedzińca składa się
z domu mieszkalnego, wieży, baszty z kaplicą, połączonych murem obronnym. Remonty
wykonane w XVII, XVIII i XIX wieku spowodowały tylko niewielkie przeróbki. Pozostały po
nich barokowe otwory okienne na piętrze, klasycystyczne sztukaterie, parkiety i
przebudowana w XVIII i XIX w. część bramna. Z około 1840 r. pochodzi przybudówka na
dziedzińcu, tzw. „Kredens” oraz neogotycki portal bramy wjazdowej i taras przed mostem.
Zamek otacza krajobrazowy park założony w 1. poł. XIX w., w którym czytelne jest
wcześniejsze założenie XVII-wiecznego ogrodu. Od 1949r. w Zamku mieści się muzeum, w
którym obejrzeć można dzieła sztuki z różnych epok od XVI do początku XX wieku (obrazy,
rzeźby itp.) Muzeum, w sezonie letnim, czynne jest w godzinach 10:00-17:00. Muzeum –
Zamek w Oporowie zaprasza także na lekcje muzealne z zakresu wiedzy o sztuce, o
obyczajach staropolskich czy historii regionu. Lekcje te, organizowane dla wszystkich
typów szkół, prowadzone są przez pracowników naukowo – oświatowych Muzeum.
Więcej szczegółów znajduje się na stronie: www.zamekoporow.pl
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