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Z ŻYCIA SOSW, CZYLI 
KRONIKA SZKOLNA X 2021

Pod względem wydarzeń
październik był w Naszym
Ośrodku tak barwny jak jesienne
liście na stronie tytułowej
niniejszego wydania gazetki! Nie
było tygodnia, by nie działo się
coś jeszcze poza szkolną
codziennością lekcyjną.
Prześledźmy krok po kroku
wszystkie wydarzenia minionego
miesiąca.

Powyższe zdjęcie jest wspomnieniem swoistego prezentu, jaki z
okazji Dnia Edukacji Narodowej Kadra SOSW przygotowała dla
swoich Wychowanków.

Występ "Kopciuszek" był częścią rozrywkową podczas akademii w
środę 13 października.   Dzieciaki i młodzież były miło zaskoczone i
świetnie się bawiły, widząc swoich Nauczycieli w rolach
baśniowych postaci. Furorę zrobiła tytułowa postać, w którą wcielił
się... no, chyba pamiętacie i rozpoznajecie, prawda? 

Wszyscy pozostali aktorzy zaprezentowali tak samo wysoki poziom
gry, a przede wszystkim: sztukę dobrej zabawy i dystansu do
siebie.

Chcemy więcej! 

Część oficjalna spotkania wypełniona była życzeniami, przemową
dyrektora Białego oraz przejmującym dla całej Społeczności
pasowaniem Pierwszaków na uczniów SPECJALISTYCZNEGO,
czyli ukierunkowanego na fachową pomoc i kształcenie zgodne z
potrzebami każdego z Uczniów, ośrodka.



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 11/2021 | Strona 3 

www.juniormedia.pl Lepiej To Zobacz
!



www.dziennikzachodni.plDziennik Zachodni | Numer 1 11/2021 | Strona 4  

www.juniormedia.plLepiej To Zobacz
!

Szkoła Branżowa i współpraca z
Limatherm Components

W ostatni poniedziałek września (27.09) w siedzibie firmy
Limatherm Components Sp. z o.o. w Chorzowie Batorym
odbyło się bardzo znaczące dla przyszłości Uczniów
Branżowej Szkoły I i II stopnia spotkanie.

Było to sympozjum, czyli zebranie specjalistów,
poświęcone omówieniu zagadnień nauczania ślusarstwa
Uczniów z dysfunkcją wzroku. 

Limatherm współpracuje z SOSW od 2017 roku,
umożliwiając Wychowankom praktyki zawodowe w
warunkach najprawdziwszego miejsca pracy, a nierzadko
też zatrudnienie w zakładzie po ukończeniu szkoły. Wśród
Uczniów Ośrodka mamy już regularnych pracowników
Limathermu! Wiecie, o kogo chodzi?

Pomysłodawcą, organizatorem i moderatorem spotkania
był dobrze Wam znany Nauczyciel przedmiotów
zawodowych - p. Zenon Staliś. 
Drugi spec z tzw. budki, p. Andrzej Regulski, przedstawił
zebranym prezentację przybliżającą specyfikę kształcenia
przyszłych ślusarzy. 

Podczas sympozjum głos zabrali również: dyrektor Żak,
prezes Cisek, dyrektor do spraw produkcji D. Zawadzki i
kierownik działu produkcji - pani Bajorska. Obecne były
też p. Kaczmarek z WOM i p.Breguła z Poradni PP. 
Nie zabrakło i kilku Nauczycielek z SOSW. 

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i 
wytyczenia dalszych kierunków współpracy Szkoły z
Zakładem. 
Wszystko po to, by uczyć Was jeszcze lepiej!



www.dziennikzachodni.pl Dziennik Zachodni | Numer 1 11/2021 | Strona 5 

www.juniormedia.pl Lepiej To Zobacz
!

5 X 2021: Wizyta Uczniów podstawówki w Centrum Edukacji Przeciwpożarowej

Gdy dorosnę, chciałbym
być strażakiem...

Czy miejsce, w którym edukuje się dzieciaki i
młodzież w zakresie wiedzy dotyczącej
określonych zagrożeń, a także propaguje się
zasady postępowania w przypadku
niebezpieczeństwa wzbudza w Najmłodszych
wiele emocji?
Tak, potwierdzamy! Centrum Edukacji
Przeciwpożarowej przy chorzowskiej
Państwowej straży Pożarnej robi wrażenie! 

Nasi Uczniowie i Opiekunowie na długo
zapamiętają to wyjście.FranekW wozie strażackim ZStZst
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W dniu 20 października 2021r. uczniowie Branżowej Szkoły I Stopnia mieli możliwość  pogłębienia swoich wiadomości z zakresu kształcenia
zawodowego w obszarze poznania nowoczesnych technologii w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym w Gliwicach.
Poznawanie procesów technologicznych m.in. w pracowni montażu układów mechatronicznych i automatyki, pracowni sterowania i
napędów elektrycznych oraz w pozostałych pracowniach było dla Nich ciekawym doświadczeniem.
GCE jest również akredytowanym Ośrodkiem Egzaminacyjnym OKE Jaworzno, w którym Wychowankowie SOSW w Chorzowie zdają część
praktyczną egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie ślusarz oraz w zawodzie pracownik pomocniczy ślusarza.
Chłopaki z klasy 3BS mieli możliwość zapoznania się ze stanowiskami egzaminacyjnymi, na których będą zdawali swój egzamin w czerwcu.

Uczniowie pod GCE Nowe zawodowe możliwości

20 X 2021:  Gliwickie Centrum Edukacji
Uczniowie "branżówki" na tropie nowych możliwości

ZSt ZSt
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 Po godzinach... czyli hobbystyczne
fascynacje Uczniów SOSW 

 - Zaczęło się przypadkowo.... - zaczyna Ewelina, moja rozmówczyni w dyżurce
wychowawców internatu. Jakieś dwa lata temu u kierownika internatu w Dąbrowie Górniczej,
gdzie się uczyła, pojawił się trener i powiedziała do mnie << 

- Zaczęło się przypadkowo.... - zaczyna Ewelina, moja rozmówczyni.
- Jakieś dwa lata temu u kierownika internatu w Dąbrowie Górniczej, gdzie się uczyłam,
pojawił się trener i powiedział do mnie : << Chodź, zobaczysz pewna fajną dyscyplinę
sportu!>> Już po drugim treningu wzięła udział w zawodach - Mistrzostwach Polski w
Lublinie. Drużyna żeńska nie ma limitów wiekowych, składa się z 4 zawodniczek - 3 grają
na boisku, a jedna to rezerwowa. Pytam, kiedy trenują i czy da się to pogodzić ze szkołą,
pracą (bo moja rozmówczyni to bardzo zaradna młoda osoba). - Spotkania treningowe
odbywają się w poniedziałki, środy i piątki i trwają około 2 godzin. W środy w Dąbrowie
Górniczej, a w pozostałe dni w Chorzowie, na ulicy Ratuszowej (SP 37). Pojawiam się na
nich wtedy, gdy mogę. - wyjaśnia dziewczyna. Ewelina podkreśla rolę trenera, bez którego
nie byłaby tak zmotywowana do goalballa : - Piotr Szymala to najbardziej wymagający
trener i to jest świetne! Na treningach panuje dyscyplina i  wymagana jest bardzo wysoka
kultura osobista. Na koniec dowiedziałam się, że wkrótce w SOSW planowane są zajęcia
pokazowe.  Może i Ty odnajdziesz w sobie zapał do tej dyscypliny?
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Baran:
Z całą pewnością listopad będzie dla Ciebie miesiącem szczęśliwym,
zwłaszcza jeśli chodzi o sprawy osobiste i towarzyskie. W ostatnim
czasie w Twoim życiu działo się wiele zmian, które nieco Cię wymęczyły.
Dlatego nadszedł czas, aby odpocząć i zregenerować siły. Pierwsze
dwa tygodnie miesiąca to idealny okres na planowanie podróży.

Byk
Nastąpi dobra passa dla spraw zawodowych. Ten miesiąc niesie za
sobą wiele możliwości. Wiele pomysłów, które jak dotąd kłębiły się w
Twojej głowie mają teraz szansę przerodzić się w rzeczywistość. Ale
uważaj – nie składaj obietnic i zobowiązań bez pokrycia. Jeśli czujesz,
że czegoś nie dasz rady zrobić, po prostu o tym powiedz otwarcie.

Bliźnięta
W listopadzie najlepiej będziesz czuć się w zaciszu własnego domu.
Ten czas spędzisz w rodzinnym gronie. Ogarnie Cię spokój i harmonia.
W pierwszej kolejności postawisz na sprawy związane z uczuciami. Od
czasu do czasu udasz się na jakieś spotkanie towarzyskie, jednak nie
będziesz umiał pozbyć się odrobiny ogarniającej Cię nostalgii.

Rak
Przygotuj się na nieco zawirowań w swoim życiu. Pojawi się sporo
stresowych sytuacji, które będą wynikiem nieporozumień i niedomówień.
Pewna osoba, która dotąd wydawała Ci się za przyjazną i serdeczną
będzie miała Ci wiele spraw do zarzucenia i podkreśli to w odpowiedni
sposób. Ty natomiast broń się z tego!

Lew
Wielkimi krokami zbliża się dobra wiadomość związana z nowym
przedsięwzięciem, jakie masz zamiar rozpocząć. Większy nacisk połóż
na sprawy związane z łącznością - z pismem, telefonią. Początek
miesiąca będzie obfitować dla Ciebie w wiele miłych i romantycznych
chwil, długich rozmów z partnerem czy wspólnie spędzonego czasu.

Panna
Jedyne czego w najbliższym czasie będziesz naprawdę potrzebować, to
ucieczki od wszystkiego. Potrzebujesz odpoczynku od otaczającego
zgiełku, hałasu, codziennych obowiązków i problemów. Potrzebujesz
chwili wyłącznie dla siebie. Musisz na spokojnie przemyśleć sprawy
związane z uczuciami.

        PRZYSZŁOŚĆ W GWIAZDACH ZAPISANA, 
                  czyli horoskop na listopad ' 21

Zodiak I
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Waga 
Listopad będzie miesiącem, w
którym uda Ci się rozszerzyć swoje
pole zainteresowań oraz własnych
działań. Mimo to nie bierz na swoje
barki zbyt wiele obowiązków, bo
możesz im wszystkim nie podołać.
To, co umiesz robić wykonuj jak
najlepiej, a inni niech sami zajmą się
swoimi obowiązkami i dbają o to, aby
wszystko było wykonane tak, jak
należy.

Skorpion
W listopadzie będą miały miejsce
wydarzenia, które poważnie wpłyną
na Twoje zachowanie. Obudzą się
uśpione dotychczas instynkty
opiekuńcze.
Będziesz pragnąć dokonać czegoś
ważnego, czegoś, co będzie miało
spektakularne znaczenie dla innych
ludzi. Jednak bądź ostrożny,
ponieważ ktoś z Twoich bliskich
będzie próbował wykorzystać Twoją
pomoc.

Ryby 
Jeśli poprzedni miesiąc był dla Ciebie pomyślnym
miesiącem, w którym udało Ci się wzmocnić swoje siły
psychiczne i uwolnić się od codziennych problemów i
wątpliwości, w listopad wejdziesz w optymistycznym
nastroju i odznaczysz się nieco nietypową dla swojej
natury siłą i zdecydowaniem.

Wodnik
Masz głowę pełną pomysłów. Kreatywność to Twoja
bratnia dusza. Skoro jednak Twój umysł tak bystrze
pracuje, to postaraj się dobrze myśleć nad tym, co
mówisz i co robisz. Już teraz zabierz się poważnie do
pracy, tym bardziej, gdy szybko chcesz zobaczyć
pierwsze jej efekty.

Koziorożec
Zwróć uwagę na swoje finanse. Jesteś dość rozrzutny.
Towarzyszyć Ci będzie okres beztroski i wtedy trudniej
niż kiedykolwiek będzie Ci kontrolować wydatki. Mimo
to będziesz mieć w sobie na tyle sprytu i wzorowo
wykorzystasz dobrą passę, że zapewnisz sobie
dodatkowe źródło dochodu.

Strzelec
Listopad poświęć na sprawy związane z rozwojem
Twojej aktywności fizycznej. W wolnym czasie wsiądź
na rower, idź na siłownię lub na basen, bo tylko w ten
sposób zwiększysz swoją odporność i wzmocnisz
własne zdrowie. Zadbaj o to, aby nie zabrakło także
czasu na rozrywki, spotkania z przyjaciółmi – zwłaszcza
w połowie miesiąca.

Źródło: mhoroskop.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------
Za współpracę w przygotowaniu drugiego numeru gazety redaktor
naczelna Lepiej To Zobacz! dziękuje następującym Osobom:

Uczennicom: Magdzie Majcher i Ewelinie Kindli, uczniowi Kubie
Sezerowi,  Nauczycielce matematyki Małgorzacie Goniwiesze oraz
Nauczycielowi przedmiotów zawodowych Zenonowi Stalisiowi.

Wszystkich zainteresowanych wydaniem następnego numeru
zapraszam do dialogu ! - M.Marchewicz.
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	Skorpion
	W listopadzie będą miały miejsce wydarzenia, które poważnie wpłyną na Twoje zachowanie. Obudzą się uśpione dotychczas instynkty opiekuńcze. Będziesz pragnąć dokonać czegoś ważnego, czegoś, co będzie miało spektakularne znaczenie dla innych ludzi. Jednak bądź ostrożny, ponieważ ktoś z Twoich bliskich będzie próbował wykorzystać Twoją pomoc.

	Strzelec
	Listopad poświęć na sprawy związane z rozwojem Twojej aktywności fizycznej. W wolnym czasie wsiądź na rower, idź na siłownię lub na basen, bo tylko w ten sposób zwiększysz swoją odporność i wzmocnisz własne zdrowie. Zadbaj o to, aby nie zabrakło także czasu na rozrywki, spotkania z przyjaciółmi – zwłaszcza w połowie miesiąca.



