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       W dniu 18 października 2016 roku dyrektor Zespołu Szkół w Sadkowicach                  

p. Marek Lewandowski oraz nauczyciele p. Ewa Kępka i p. Beata Pakuła 

otrzymali z rąk Łódzkiego Wicekuratora Oświaty Elżbiety Ratyńskiej                     

Medal Komisji Edukacji Narodowej. Został on przyznany nauczycielom                 

za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania w zakresie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży 

oraz kształcenie i doskonalenie nauczycieli.                 

„SZKOLNE KLIMATY”-  kwartalnik wydawany przez Samorząd Uczniowski                             

Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  w  Zespole Szkół w Sadkowicach 

Opiekun redakcji: Agnieszka Tulin 

Dziennikarze: Uczniowie  klasy V  

Powielanie: Wioletta Wieteska 

Wydawnictwo: Zespół Szkół w Sadkowicach 
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Wywiad z  Dyrektorem –  Panem Markiem Lewandowskim 

1. Panie dyrektorze, wiemy, że otrzymał Pan Medal Komisji Edukacji Narodowej. Co to jest za 

odznaczenie?  

Medal Komisji Edukacji Narodowej ustanowiony został ustawą z dnia 27 kwietnia 1956 r.              

o prawach i obowiązkach nauczycieli, która przewidywała, że medal ten nadawany jest 

„osobom zasłużonym dla oświaty i wychowania, w szczególności za działalność w zakresie 

piśmiennictwa, nauk pedagogicznych, programów, podręczników i pomocy naukowych. Jest to 

pierwsze takie odznaczenie w  Gminie Sadkowice. 

2. Kto przyznał Panu ten medal? 

Medal KEN otrzymałem od Ministra Edukacji Narodowej po pozytywnym zaopiniowaniu 

wniosku przez Kuratorium Oświaty w Łodzi. Jest to najwyższe odznaczenie resortu edukacji.  

3. Co  w dużej mierze zdecydowało o tym, że otrzymał Pan to odznaczenie?  

Już ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez KO w Łodzi wykazała, że szkoła jest 

zarządzana  w odpowiedni sposób. Wymaganie związane z zarządzaniem szkołą                                 

i sprawowanym nadzorem zostało ocenione przez ewaluatorów na poziomie A, czyli bardzo 

wysokim. Od chwili kiedy zostałem dyrektorem Zespołu Szkół zostało przeprowadzonych wiele 

inwestycji, remontów, napraw, zakupiono sprzęt nowoczesny w tym pierwszą w Gminie 

Sadkowice tablicę interaktywną (obecnie mamy ich sześć), powstał plac zabaw dla dzieci. 

Realizowane były projekty edukacyjne z Programu POKL oraz powstała pierwsza w gminie 

pracownia ekologiczna. Do realizacji wielu zadań pozyskałem sponsorów, którzy wspierali 

moje działania finansowo. 

4. Jak styl kierowania przez Pana szkołą ma wpływ na wyniki nauczania? 

Wiadomo, że jeżeli chodzi o wyniki nauczania, to nigdy nie jest tak, żeby nie  mogło być lepiej. 

Jednak pochwalić się możemy wysoką edukacyjną wartością dodaną w gimnazjum. Zostaliśmy 

zakwalifikowani do szkoły sukcesu. Jest to szkoła o wysokich wynikach egzaminacyjnych                     

i wysokiej efektywności nauczania.  Mamy laureatów i finalistów w wojewódzkich konkursach 

przedmiotowych. Osiągamy wysokie lokaty w różnego rodzaju konkursach i zawodach. 

Oferujemy uczniom różnorodne zajęcia pozalekcyjne. 

5. Z jakimi instytucjami i w jakim zakresie współpracuje Pan pełniąc obowiązki dyrektora? 

Prowadzę bardzo szeroką współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi na 

rzecz oświaty zaczynając od Gminy Sadkowice, a kończąc na wyższych uczelniach. Bardzo 

cenię sobie współpracę z Kuratorium Oświaty w Łodzi. Dzięki tej instytucji uczestniczyłem                    

w wielu szkoleniach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji oraz Ośrodek Rozwoju 

Edukacji w Warszawie.  

6. Jak Pan jako dyrektor ocenia swoją działalność społeczną dla środowiska lokalnego? 

 Będąc jeszcze nauczycielem pełniłem wiele funkcji społecznych, byłem opiekunem Samorządu 

Uczniowskiego, prezesem Stowarzyszenia Kulturalno – Oświatowego Gminy Sadkowice, 

opiekunem Szkolnego Koła Caritas oraz jednym z założycieli Uczniowskiego Klubu 

Sportowego – LUKS Sadkowice. Często jeżdżę nieodpłatnie z uczniami jako opiekun.  

7. Czy podnoszenie kwalifikacji zawodowych miało wpływ na wyróżnienie, które Pan 

otrzymał? 

Oczywiście, jak każdy nauczyciel, posiadam odpowiednie kwalifikacje do nauczania w szkole, 

ale zdobyłem również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z pięciu przedmiotów szkolnych. 

Oprócz tego ukończyłem studia z zakresu zarządzania szkołą i placówką oświatową. Napisałem 

wiele programów zajęć edukacyjnych, w tym ,,Program dla międzyszkolnego zespołu 

samokształceniowego nauczycieli” 

8. Czy jeszcze chciałby Pan coś dodać? 

Uważam, że odznaczenie, które otrzymałem od MEN, jest odznaczeniem dla całego Zespołu 

Szkół w Sadkowicach. Mam tutaj na myśli nauczycieli, rodziców i dzieci oraz wszystkich 

pracowników szkoły. Chciałbym w tym momencie  wszystkim serdecznie podziękować za 

współpracę.  

 

Dziękujemy za rozmowę- Justyna Wielgus i Zuzanna Bajerska 
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ADWENT ? 

    Adwent to czas oczekiwania na ponowne przyjście Jezusa Chrystusa. To czas między 

4 niedzielą przed Bożym Narodzeniem a 24 grudnia, kiedy to adwent kończy się. W tym 

roku adwent zaczyna się 27 listopada. . 

Ciekawostki na temat adwentu 

 Nazwa wywodzi się z łaciny. Adventus oznacza "przyjście".  

 Adwent został ustanowiony w 380 roku podczas Synodu w Saragossie.  

 W adwencie kapłani noszą fioletowe szaty liturgiczne. 

 W adwencie każdego dnia odprawiane są roraty na cześć Marii Panny. 

SYMBOLE ADWENTU 

 

Wieniec adwentowy 

Wykonywany on jest z gałązek iglastych, ze świerku lub sosny. Następnie umieszczone są                 

w nim cztery świece, które przypominają cztery niedziele adwentowe. Wieniec wyobraża 

jedność rodziny, która duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia. 

 

Świeca roratnia 

Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a płomień - światło 

Ducha Świętego płonące w duszy człowieka. Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą 

zapalamy podczas Rorat. Jest ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom 

Chrystusa - Światłość prawdziwą.  

 

Roraty 

W Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta pochodzi                 

od pierwszych słów pieśni na wejście: Rorate coeli, desuper... (Niebiosa spuśćcie rosę...). 

Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł Zbawiciel. Msza św. roratnia odprawiana jest 

przed świtem jako znak, że na świecie panowały ciemności grzechu, zanim przyszedł 

Chrystus - Światłość prawdziwa.  

 
Pokoloruj wieniec 
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MIKOŁAJKI 

        To święto obchodzone na cześć świętego Mikołaja, biskupa Miry. 

Tradycyjnie, jak co roku, 6 grudnia obdarowuje się dzieci prezentami. W bucie 

lub pod poduszką, czy też coraz częściej w skarpecie wieszanej nad kominkiem, 

podkłada się je w nocy z 5 na 6 grudnia.  

         Legenda głosi o wielkiej pobożności Mikołaja, który przez całe swoje 

życie pomagał biednym i potrzebującym. Był człowiekiem niezwykle 

skromnym, a wszystkie dobra, które posiadał, rozdawał biednym. Dary te 

przekazywał anonimowo - stąd tradycja podkładania prezentów.  

         Czy tylko u nas są MIKOŁAJKI?  

         Otóż dzień Świętego Mikołaja, podobnie jak w Polsce, obchodzony jest 

w: Luksemburgu pod nazwą Kleeschen, Austrii i Szwajcarii jako Samichlaus, 

we Francji - Saint Nicolas, w Niemczech, Rumunii oraz Słowenii nazywając się 

Sv. Miklavž, w Serbii jako Sveti Nikola, w Turcji nosi nazwę Noel Baba,                    

a w Brazylii Papai Noel, w Czechach oraz na Węgrzech - Mikuláš. W Stanach 

Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii spotykamy postaci Santa Claus i Father 

Christmas, a okres wręczania prezentów trwa od imienin Mikołaja do Nowego 

Roku. W Holandii w wigilię imienin Mikołaja, czyli 5 grudnia, obchodzi się 

Sinterklaas. Tradycyjnie do Holandii Sinterklaas przybywa statkiem 

promowym, zawsze w pierwsza sobotę po dniu Świętego Marcina. Dzieci 

wierzą tam, iż Sinterklaas przybywa specjalnie z Hiszpanii, aby je odwiedzić. 

Od tego momentu dzieci codziennie wystawiają buciki blisko komina, przez 

który wchodzi Sinterklaas i te, które były grzeczne są obdarowane drobnymi 

prezentami. Natomiast 5 grudnia dzieci, które były przez cały rok posłuszne, są 

nagradzane dużymi prezentami. 
 

 

 
 

POKOLORUJ OBRAZEK 


