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Z życia Ośrodka
Podsumowanie II semestru przez Pana Dyrektora:
- Zakup zestawu do Biofeedback.
- Wykonanie groty solnej.
- Zakup i wykonanie toru pontonowego.
- Klimatyzacja na świetlicy szkolnej i sekretariacie internatu.
- Zakup pięciu drukarek.
- Zakup pomocy dydaktycznych.
- Montaż mebli w 12 pokojach internatu.
- Zakup naczyń stołowych na jadalnie.
- Cyklinowanie 5 pomieszczeń w internacie.
- Wymiana ogrodzenia II etap.
- Zakup maszyny do waty cukrowej.
- Rozprowadzenie światłowodu.
- Zakup doniczek do kwiatów na korytarzach szkolnych.
- Zakup kamerek internetowych do monitoringu.

Tor pontonowy na Zamoyskiego
11  maja  2018  roku  na  terenie  naszego  Ośrodka  odbyło  się  uroczyste  otwarcie  toru
pontonowego.  Pan  Dyrektor  Józef  Pacuła  zapoznał  uczniów  i  pracowników  naszej
placówki  z  regulaminem toru,  podziękował  i  nagrodziliśmy  wielkimi  oklaskami  pana
Stanisława  Sudera  za  ogrom  pracy,  którą  wykonał  przy  wykonaniu  toru.  Następnie
wszyscy chętni mieli okazję przeżyć wielkie emocje podczas zjeżdżania.

XV Piknik integracyjny „Nasz kolorowy Świat”
7  czerwca  2018  roku  w  naszym  Ośrodku  zorganizowaliśmy  po  raz  piętnasty  piknik
integracyjny  „Nasz  Kolorowy Świat”.  W tym roku  hasłem przewodnim imprezy  było
„Kolorowo  –  Cyrkowo”.  Na  scenie  pojawili  się  mali  i  duzi  Artyści  z  zaproszonych
placówek.  Wystąpił  nasz  Zespół  Muzyczny  „Promyk”  pod  przewodnictwem  pani
Agnieszki Kluby, która zaprosiła profesjonalnych muzyków. Dzięki wspaniałej oprawie
muzycznej świetnie się bawiliśmy. Atrakcji było co niemiara: zdobienie pierników, nauka
pierwszej  pomocy,  plecenie  warkoczyków,  czapeczki  i  kokardy,  metamorfoza,  czary  -
mary,  fotobudka,  zawody  sportowe,  zamek  dmuchany,  tor  dmuchany.  W  klimacie
cyrkowym  podziwialiśmy  żonglera,  panią  na  szczudłach,  zaś  balonowe  zwierzątka
czarował klown. Odwiedzili nas „Motocykliści Kraków”, dzięki czemu każdy, kto marzył
o siedzeniu  na  motorze  miał  taką  okazję.   Uczestnicy  mogli  się  posilić  w  punkcie
gastronomicznym pysznymi zapiekankami. Na „lodożerców”czekały pyszności o różnych
smakach.

Z życia klas, wycieczki szkolne
Uczniowie klasy I a wychowawczyni mgr Weronika Styrna
Uczniowie  wraz  z  wychowawcą  oraz   innymi  klasami  zorganizowali  śniadanie
wielkanocne. Uczniowie brali udział w szkolnym dniu tańca oraz w szkolnym dniu sportu.
Wszyscy świetnie bawili się również podczas pikniku „Nasz Kolorowy Świat”. Uczniowie
dumnie  zakończyli  rok  szkolny  wspólną  wycieczką  do  Maxi  Sportu,  gdzie  oddali  się
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sportowemu wysiłkowi. W drugim semestrze obchodziliśmy klasowe urodziny Wiktorii,
Krzysztofa,oraz Darii. Uczniowie odbyli wycieczki: do Teatru Współczesnego na spektakl
pt.  „Kraina  Lodu”  oraz  „Kot  w  butach”;  wizytę  w  Muzeum  Inżynierii  Miejskiej  na
wystawę „ Takie to proste” oraz „Więcej światła”,wyjście na wiosenny koncert do szkoły
muzycznej, udział w otwarciu nowej bawialni w stylu Montessori w Krakowie, wycieczkę
dydaktyczną po Starym Mieście, wizytę w krakowskim ogrodzie zoologicznym. Szkolne
konkursy, w których brali udział uczniowie: „Mam talent”, konkursy plastyczne: „Śladami
wiosny”, „Tajemniczy ogród”, konkurs fotograficzny.

Uczniowie klasy I z wychowawczyni mgr Monika Kołodziej
- Wycieczka do Parku Bednarskiego.
- Wspólne śniadanie wielkanocne.
- Wycieczka do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Kraków
- Udział w warsztatach kulinarnych w pizzerni Dominium.
- Wyjście do „Groteski” na spektakl pt. „Ładne kwiatki”.
- Zabawa podczas pikniku integracyjnego „Nasz kolorowy Świat”.

Uczniowie klasy II/III a wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód
- Udział w Pikniku Sportowym w „Maxi Sport”.
- Uroczyste świętowanie urodzin uczniów.
- Dzień Dziecka w klasie.
- Udział w szkolnej Akcji „Pierwszy Dzień Wiosny - Kolorowy dzień”.
- Prezentowanie swojej wiedzy i umiejętności podczas zajęć ze studentami UP.
- Wycieczka do zajezdni tramwajowej.
- Wycieczka do Teatru Współczesnego „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.
- Wycieczka do Rynku: „Śladami legend”.
- Wycieczka do Papugarni- warsztaty.
- Udział warsztatach kulinarnych w Pizzerii Dominium.
- Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
- Piknik na Kopcu Kraka.
- Koncert w Filharmonii.
- Wycieczka do ZOO.
- Udział w warsztatach plastycznych o Afryce.
- Udział w plastycznych konkursach szkolnych.
- Zabawa podczas pikniku integracyjnego „Nasz kolorowy Świat”.

Uczniowie klasy II z wychowawczyni mgr Anna Koper
- Urodziny klasowe.
- Śniadanie wielkanocne.
- Dzień Dziecka.
- Dzień otwarty w szkole podstawowej.
- Piknik Integracyjny „Nasz Kolorowy Świat”.
- Wycieczka na Rynek krakowski. 
- Wycieczki do Parku im. Wojciecha Bednarskiego „Oznaki wiosny”.
-  Wyjście   do  Teatru  Współczesnego  na  przedstawienie  pt.  „Kraina  Lodu”,  oraz
„Dr Dolittle i jego zwierzęta”.
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- Wycieczka do Wodociągów Miejskich w Krakowie.
- Wycieczka do Studia Rekreacyjnego Maxsport.

Uczniowie klasy III z wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk
- Wyjście na spektakl pt. „Ładne kwiatki” w Teatrze „Groteska”.
- Udział w VII Ogólnopolskich Zawodach we Wspinaczce.
- Kibicowanie uczestnikom III Otwartych Zawodów Pływackich „W czepku urodzeni”.
- Udział w warsztatach kulinarnych połączonych z degustacją pizzy w pizzerii Dominium.
- Wycieczka do Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji.
- Udział w grze terenowej w Parku Bednarskiego.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Świętowanie 11 urodzin Dagmary.
-  Udział  w imprezach   zorganizowanych na  terenie  naszej  szkoły:  „Kolorowym Dniu
Tańca”, „Dniu Sportu”, Pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.

Uczniowie klasy V/VIa wychowawczyni mgr Sylwia Kosałka
- Integracyjny Festyn Sportowy.
- Festyn Integracyjno - Sportowy - ZSS nr 14.
- Festyn Sportowy TS Wisła.
- „Sportowy Zawrót Głowy”.
- Wyjście do teatru Bagatela
- Wycieczka do zajezdni tramwajowej.
- Udział w licznych zawodach sportowych na terenie Ośrodka i poza nim.
- Imprezy klasowe: urodziny, Oliwi K., Katarzyny, Kamili, Oliwi M., Mikołaja, Natana.
- Uczestnictwo w przygotowaniach na terenie Ośrodka (dekoracje, przygotowanie sali).
- Udział w akademiach szkolnych.

Uczniowie klasy Vz wychowawczyni mgr Agata Adamek
- Trzykrotny udział w warsztatach tanecznych w Domu Kultury Reymonta.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl pt. „Magiczny Królik”.
- Wycieczka na Kopiec Kraka.
- Udział w szkolnych warsztach tanecznych.
- Wyjazd na Piknik Integracyjny do Korzkwi.
- Udział w Pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.

Uczniowie klasy VI z wychowawczyni mgr Marta Majka
- Klasowe powitanie wiosny.
- Świętowanie Dnia Kobiet.
- Jajeczko klasowe.
- Świętowanie urodzin uczniów: Łukasza, Marcina, Marceliny.
- Świętowanie Dnia Mamy: przygotowanie wystąpienia i prezentów dla mam.
- Świętowanie Dnia Dziecka.
- Wyjście do Szkoły Muzycznej na audycję muzyczną ,,Witaj Wiosno”.
- Wycieczka do Wodociągów Krakowskich.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert ,,Muzyka jak ocean”.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl ,,Nie płacz Koziołku”.
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- Wyjście do Krakowskiego ZOO.
- Udział w: konkursie „Mam Talent” i warsztatach tanecznych z okazji „Kolorowego Dnia
Tańca”, zawodach piłkarskich Zamoyski Cup, Dniu Sportu, konkursach plastycznych.

Uczniowie klasy VII a wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska
- Walentynki – Poczta Walentynkowa.
- Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn w klasie.
- Wycieczka do Teatru „Groteska” na „Anię z Zielonego Wzgórza”.
- Udział w konkursie na najpiękniejszy wiosenny strój lub pracę wiosenną z okazji 1 Dnia
Wiosny.
- Udział w konkursie czytelniczym „Pięknie czytamy”.
- Warsztaty astronomiczne w Sieborowicach.
- Udział w pozaszkolnym konkursie czytelniczym „Spotkania z książką 2018”.
- Udział w turnieju z okazji Dnia Ziemi.
- Udział w turnieju sportowym „W czepku urodzeni”.
- Udział w konkursie „Mam talent” i „Kursie Tańca”.
- Udział w Dniu Sportu w ramach szkolnego Dnia Dziecka.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.
- Udział w konkursie plastycznym „Magiczne drzewo”.
- Udział w konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje”.
- Przygotowanie Apelu z okazji Zakończenia roku Szkolnego w Szkole Podstawowej.

Uczniowie klasy VII z wychowawczyni mgr Katarzyna Janota
Rok szkolny 2017/2018 był dla uczniów klasy VII z rokiem integrowania się w nowym
zespole  klasowym.  Uczniowie  mieli  okazję  do  wielu  wspólnych  wyjść  i  wyjazdów,
zarówno bliskich, jak i dalekich min.: kilkakrotne wyjście do teatru, wyjście na Kopiec
Kraka, kościołek św. Benedykta, kamieniołom Liban, wycieczka szlakiem krakowskich
fortów, pięciodniowa wycieczka do Piławy Górnej: zwiedzanie terenów Dolnego Ślaska,
Kudowa Zdrój, Ząbkowice Ślaskie, Dzierżoniów. Całoroczny udział w projekcie „Taniec
Kreatywny” zorganizowanym przez „Dom Harcerza”.  Klasa wzajemnie darzy się dużą
sympatią, opiekują się sobą i lubią przebywać w swoim towarzystwie.

Uczniowie klasy II A wychowawczyni mgr Izabela Włodarz
- Udział w akcji „Rodacy Bohaterom”.
- Zorganizowanie akcji charytatywnej dla dzieci i młodzieży z Małopolskiego Hospicjum,
oraz wizyta w Hospicjum.
- Udział w treningu Inter Campus w Sieborowicach.
- Udział w treningu piłki nożnej na Zamoyskiego, prowadzonego przez włoskich trenerów,
współpracujących  z  drużyną  Inter  Mediolan  -  rozegranie  towarzyskiego  meczu
z zawodnikami z Domu Dziecka z ul. Piekarskiej.
- Udział w Wiosennych Biegach Przełajowych w Parku Bednarskiego.
- Udział w Festynie Integracyjnym na stadionie TS Wisła.
- Pomoc w organizacji oraz czynny udział w I Turnieju u Puchar Dyrektora SOSW nr 2
„Zamoyski Cup”.
- Wycieczka do Oświęcimia - zwiedzanie Muzeum Auschwitz – Birkenau.
- Wyprawa do Kamieniołomu Liban.

Biuletyn Informacyjny Nr 18 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 5 -



-  Udział  w Festynie  Sportowym na  obiektach  KS Borek.  Drużyna  z  klasy  IIA zajęła
I miejsce w turnieju piłki nożnej.
- Udział w towarzyskim turnieju piłki nożnej, rozgrywanym na obiektach PKS Jadwiga,
podsumowującym całoroczny czas treningów w ramach Inter Campus.
- Wyjście do Fabryki Schindlera - zwiedzanie Muzeum.

Uczniowie klasy II Z wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba
- Wyjście do Parku Bednarskiego w poszukiwaniu wiosny.
- Świętowanie urodzin Oliwki i Patrycji.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl „Opowieść wigilijna”.
- Wyjścia do Teatru „Groteska” na spektakle: „Aksamitny królik”, „Calineczka”.
- Wyjście na warsztaty do pizzerii „Dominium”.
- Wyjście na zajęcia do zajezdni tramwajowej.
- Wyjście na warsztaty taneczne.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Udział w grze terenowej z okazji Dnia Ziemi.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Udział w szkolnym pikniku integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.
-  Udział  Stanisława  Kmaka  w  szkolnym  konkursie  „Mam  talent”  oraz  udział  klasy
w imprezie z okazji „Międzynarodowego Dnia Tańca”.
- Odwiedziny uczniów w ich miejscach zamieszkania (byliśmy u Staszka, Patrycji, Natalii
i Weroniki).

Uczniowie klasy III A wychowawczyni mgr Aneta Kozak
- Pięciodniowa wycieczka do Jantaru w ramach projektu edukacyjnego pn. „Poznajemy
ciekawe zakątki naszego kraju”.
- Trzydniowe warsztaty i udział w finale Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w Bochni
„Integracja malowana dźwiękiem”.
- Dwudniowa wycieczka do Wrocławia w ramach projektu edukacyjnego pn. „Poznajemy
ciekawe zakątki naszego kraju”.
- Wyjścia do teatru - Teatr Ludowy: „Błysk rekina”, Teatr Współczesny: „Oskar i pani
Róża”.
-  Integrowaliśmy  się  (Park  Dinozaurów i  św.  Mikołaja  w  Inwałdzie,  piknik  w  Parku
Bednarskiego, Piknik Integracyjny w Korzkwi).
-  Uczyliśmy  się  (warsztaty  biblioteczne  w  Bibliotece  Miejskiej  w  Krakowie  przy
ul. Rajskiej).
- Wyjazdy członków drużyny harcerskiej.
- Wyjścia na dzień otwarty szkoły zawodowej na os. Sportowym i ul. Szujskiego.
Jako  klasa  dziękujemy  wszystkim  nauczycielom  uczącym  nas  przez  trzy  lata,
pracownikom Szkoły oraz Dyrekcji SOSW za to, że było nam tu jak w Domu…

Uczniowie klasy IIIZA wychowawczyni mgr Anna Czaniecka
- Powitanie wiosny.
- Wielkanocne spotkanie w klasie.
- Zakładamy klasowy ogródek – sadzimy kwiaty i dbamy o nie.
- Udział w warsztatach muzyczno – tanecznych.
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- Dzień Dziecka w klasie.
- Powitanie lata.
- Urodziny uczniów naszej klasy.
- Wyjście do teatru „Groteska” na przedstawienie pt. „Aksamitny Królik”.
- Wycieczka do Rynku Głównego – zwiedzanie podziemi Rynku.
- Warsztaty w pizzerii Gusto Dominum – prezentacja i degustacja pizzy.
- Wycieczka do Muzeum Bursztynu przy ul. Jana 2.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na przedstawienie pt. „Calineczka – niezwykłe przygody”.
- Uczniowie brali udział we konkursach plastyczno – technicznych szkolnych i klasowych.
Zdobywali wyróżnienia i nagrody.
-Udział w zbiórce nakrętek i baterii.
- Kreowanie zachowań proekologicznych na co dzień – segregowanie makulatury, plastiku
oraz nakrętek w klasie.

Uczniowie klasy IIIZ C wychowawca mgr Barbara Orzechowska
- Udział w konkursie czytania
- Udział w konkursie ,,Mam talent”.
- Talenty na wyjeździe integracyjnym.
- Udział w 5 konkursach plastycznych w ramach zajęć z przedmiotu.
-  Tygodniowy  udział  uczniów  w  Projekcie  ,,Cztery  pory  roku”  w  Olsztynku
organizowanym przez  PEFRON i  Kwaterę  Główną ZHP w tym:  Planetarium Olsztyn,
muzeum przyrodnicze w Olsztynie z lekcja dydaktyczną.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. ,,Rodzina Miziołków”.
- Trzydniowy pobyt w Załęczu Wielkim na uroczystym podsumowaniu trzech projektów
organizowanych przez PEFRON, w których uczniowie brali udział w tym roku.
- Pięciodniowa wycieczka nad morze -1 uczennica z klasą IIIA.
- Trzydniowa wycieczka - 1 uczennicy do Piławy w ramach wymiany między ośrodkami.
- Wycieczka do pizzerii i na Rynek Główny.
- Kraków – Kazimierz – zabytki i kawiarnia.

Uczniowie klasy IAP wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn
- Zabawa w „labiryncie luster”.
- Udział uczennic w szkolnym konkursie „Pięknego Czytania”.
-  Udział  w  imprezach   zorganizowanych  na  terenie  naszej  szkoły:  konkursie  „Mam
Talent”, „Kolorowym Dniu Tańca”, grze terenowej z okazji Dnia Ziemi, „Dniu Sportu”,
pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.
- Udział dwóch uczennic w pięciodniowej wycieczce do Piławy Górnej.
- Kibicowanie naszemu koledze Kamilowi Kucharskiemu podczas zawodów pływackich.
- Spacerkiem po Podgórzu – zdjęcia wiosennej przyrody.
- Wyjazdy harcerskie.
- Wycieczka szlakiem Twierdzy Kraków: fort Łapianka i fort Borek.
- Wyjście do lodziarni z okazji Dnia Dziecka.
- Udział uczniów w zawodach sportowych i konkursach szkolnych.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Oskar i Pani Róża”.

Biuletyn Informacyjny Nr 18 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 7 -



- Wycieczki kilkudniowe w ramach harcerstwa.
- Udział 4 uczniów w projekcie „Przerwać krąg niemocy”. Weekendowa wycieczka do
Zakopanego w ramach projektu.
- Klasowa uroczystość ukończenia szkoły.

Uczniowie klasy IBP wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak
- Trzydniowa wycieczka do Zakopanego w ramach projektu „Przerwać krąg niemocy”.
- Sześciodniowa wycieczka z ZHP do Olsztynka w ramach projektu PEFRON.
- Udział w imprezie szkolnej pt. „ Mam talent” i w warsztatach tanecznych.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Zabawa na pikniku „Nasz kolorowy świat” zorganizowanym w naszym Ośrodku.
- Świętowanie imienin klasowych.
- Świętowanie18 urodzin Antoniego.
- Wyjście do klubu Sportowego „Korona”, gdzie oglądaliśmy i dopingowaliśmy naszych
zawodników biorących udział w zawodach w pływaniu.
Uczniowie biorą udział w różnych akcjach i konkursach organizowanych w naszej szkole.

Uczniowie klasy IIAP wychowawczyni mgr Monika Porębska
Uczniowie  opiekują  się  roślinami  klasowymi  i  w  średnim  pawilonie.  Na  szczególne
wyróżnienie  zasługuje  Justyna  Urbaniec.  Uczniowie  brali  udział  we  wszystkich
konkursach  plastycznych  i  artystycznych  organizowanych  na  terenie  szkoły.
W organizowanym klasowym konkursie na Najlepszego Dyżurnego zwyciężyła Justyna
Urbaniec, a w konkursie pięknego czytania najlepsi byli Anita Mętel i Kamil Bodurka.
Wszyscy  uczniowie  kontynuują  w  klasowe  przerwy  owocowe,  podczas  których  jedzą
owoce i warzywa. Uczniowie korzystali z biblioteki. Najwięcej wypożyczeń mieli: Justyna
Urbaniec, Kamil Bodurka i Anita Mętel. Troje uczniów klasy bierze udział w projekcie
aktywizacji społecznej. W ramach tego wyjechali na wyjazd integracyjny do Zakopanego
oraz uczestniczą w wielu zajęciach dodatkowych. Klasa była na przedstawieniu teatralnym
w  Teatrze  Współczesnym.  Uczniowie  brali  aktywny  udział  w  szkolnych  warsztatach
tanecznych. Uczniowie brali udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi. Uczniowie brali
udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.

Uczniowie klasy IIBP wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz
- W marcu klasa uczestniczyła w integracyjnym wyjeździe do Zakopanego.
- Zwiedzaliśmy zajezdnię MPK Podgórze.
-  W Pizzerii  „Dominium” degustowaliśmy pizzę,  następnie  spacerowaliśmy po Rynku
Głównym odwiedzając m.in. muzeum bursztynu, Kościół Mariacki.
- Przygotowaliśmy i aktywnie obchodziliśmy Dzień Ziemi.
- Zwiedzaliśmy wybrane miejsca dzielnicy Podgórze posługując się mapą dzielnicy.
- Obejrzeliśmy trzy spektakle w Teatrze Współczesnym w Krakowie.
- Uczestniczyliśmy w spotkaniu z Policjantem – profilaktyka.
- Uczestniczyliśmy w Kolorowym Dniu Tańca, Dniu Sportu.
- Udział w: Pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Udział w Pikniku szkolnym „Kolorowo – cyrkowo”.
- Cały rok opiekowaliśmy się pracownią przyrodniczą i zwierzyńcem.
- Znaczny udział klasy w akcji szkolnej: Zbieramy Baterie.
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Udział  uczniów  w  licznych  szkolnych  konkursach  plastycznych,  muzycznych  -
zdobywanie nagród i wyróżnień.

Klasa IIIAP wychowawczyni mgr Dorota Brach
- Trzydniowa wycieczka do Zakopanego.
- Udział w imprezie szkolnej „Mam talent”.
- Udział w warsztatach tanecznych.
- Całodniowa wycieczka do Korzkwi – udział w pikniku integracyjnym.
- Udział w pikniku „Nasz Kolorowy Swiat”.
- Klasowe świętowanie urodzin i imienin uczniów.
- Udział w zajęciach zespołu muzycznego „Promyk”.
- Udział w zajęciach zespoły teatralnego „Sigma”.
- Wyjście do Klubu Sportowego Korona – oglądanie zawodów w pływaniu.
- Pięciodniowa wycieczka do Bielawy na Dolny Śląsk.
- Spotkanie i wspólna kolacja z absolwentami naszej Szkoły.
- Udział w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych przez nasz Ośrodek.
- Pożegnanie uczniów kończących Szkołę – Maję Wilk i Rafała Klimasa.

Klasa IIIBP wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek
Uczniowie czynnie brali udział we wszystkich konkursach plastycznych i fotograficznych
organizowanych  na  terenie  naszej  szkoły.  Wzięli  udział  w  dorocznych  biegach
przełajowych. Odwiedzili także Teatr Groteska i Teatr Współczesny oglądając prześliczne,
jak zawsze,  spektakle.  Uczniowie Samuel Żuchowski oraz  Jakub Fądziel  wzięli  udział
w szkolnym  konkursie  „Pięknego  czytania”  zdobywając  odpowiednio  drugie  miejsce
i wyróżnienie. Podczas kolejnej edycji konkursu talentów szkolnych „Mam talent” swój
talent muzyczny po raz kolejny pokazał Samuel. Jak co roku w Wojewódzkim Biblijnym
Konkursie tematycznym zorganizowanym przez Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej
w  Krakowie  wziął  udział  Jakub  Fądziel.  W szkolnych  eliminacjach  Jakub  ponownie,
tradycyjnie  już  zajął  pierwsze  miejsce.  Natomiast  w  konkursie  właściwym,
w Kurii,miejsce  drugie  w  skali  województwa.  Jakubowi  oraz  Jego  Rodzicom  po  raz
kolejny  gratulujemy  wytrwałości  w  przygotowaniu  i  liczymy  na  kolejne  sukcesy
w przyszłym  roku  szkolnym.  Monika  i  Samuel  są  aktywnymi  członkami  szkolnego
zespołu muzycznego „Promyk” i wzięli czynny udział miedzy innymi w występie podczas
Pikniku  Integracyjnego  „Nasz  Kolorowy  Świat-  Kolorowo  Cyrkowo”.  Monika  jest
harcerzem w szkolnej Drużynie Nieprzetartego Szlaku i brała udział w spotkaniach oraz
wyjazdach harcerskich. Także jako jedyna uczennica z klasy miała okazję wziąć udział
w projekcie reaktywacji zawodowej „Przerwać krąg niemocy…” realizowanym na terenie
Naszego Ośrodka. Koniec mijającego roku szkolnego to ponownie okazja do podsumowań
i pożegnań. W tym roku musimy rozstać się z Moniką. Monika zawsze była słoneczkiem
w klasie. Uśmiechnięta, pogodna, wesoła i bardzo pracowita. W ostatnim roku jako jedyna
dziewczynka w zespole klasowym świetnie się odnalazła w roli gospodarza klasy. Zawsze
przygotowana do zajęć, samodzielna na miarę swoich możliwości, w ciągu całego roku
szkolnego  opuściła  jedynie  25  godzin  zajęć.  Wszystkim  Nam  będzie  brakowało  Jej
uśmiechu i pogody ducha… Życzymy Ci powodzenia na dalszej drodze… bądź zawsze
radosna  i  otoczona  gronem  życzliwych  ludzi.  Trzymamy  za  Ciebie  kciuki  i  mamy
nadzieję, że jeszcze się spotkamy.
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Konkursy, projekty, spotkania, warsztaty
Projekt „Przerwać krąg niemocy”

20  uczniów  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  w  naszym  Ośrodku  bierze  udział
w kilkumiesięcznym  projekcie  aktywizacji  społecznej  i  reintegracji  zawodowej  osób
niepełnosprawnych  intelektualnie.  Projekt  rozpoczęli  od  weekendowego  wyjazdu  do
Zakopanego.  W ramach  „Projektu”  odbywa  się  wiele  ciekawych  szkoleń,  warsztatów,
kursów, a w wakacje nasi uczniowie odbędą praktyki zawodowe.

Konkurs „Pięknego czytania”
22 marca 2018 roku w naszej szkole odbył się konkurs pięknego czytania. Wyróżnieni
uczniowie  to:  Oliwia  Korta,  Daria  Siatka  oraz  Natalia  Opoka.  Ponadto  udział  wzięli:
Krzysztof  Miśkiewicz,  Maria  Bażela,  Julia  Szumowska,  Tomasz  Jaromin,  Mateusz
Piotrowicz,  Maria  Juruś,  Aleksandra  Gałaś,  Wiktoria  Kotarba,  Justyna  Woszczyna
Andżelika  Mrozowska,  Edyta  Dymurska,  Kinga  Poślińska,  Michał  Kawaler,  Jakub
Fądziel,  Samuel  Żuchowski.  Gratulujemy!  Konkurs  zorganizowały  panie:  Marta
Synowska – Staszczyk, Anna Koper i Anna Wiśniewska.

Z wizytą w Domu Seniora
26  marca  2018  roku  uczniowie  naszej  szkoły  wraz  z  opiekunami  odwiedzili
podopiecznych  Domu  Seniora  „Na  Wzgórzu”  w  Głogoczowie.  Chcąc  umilić  czas
pensjonariuszom zespół wokalny zaprezentował przepiękne pieśni wielkopostne, zaś grupa
teatralna  przedstawiła  inscenizację  wielkopostną.  Występ  wywołał  wzruszenie  wśród
podopiecznych  Domu  Seniora.  Podniosła  i  ciepła  atmosfera  udzieliła  się  wszystkim,
ponieważ  w  cudowny  sposób  stworzona  została  świąteczna  atmosfera.  Za  wspaniałe
widowisko nasi  uczniowie zostali  nagrodzeni  brawami.  Uczniowie i  w podziękowaniu
otrzymali  słodycze  i  soki.  Opiekunowie  zaangażowani  w  projekt  –  panie:  Agnieszka
Kluba, Katarzyna Janota, Dorota Lisztoń, Sylwia Mrzygłód i pan Patryk Rosa.

Z serca dla serca
Uczniowie klasy II  A postanowili  zacząć Nowy Rok od zrobienia czegoś dobrego.  Po
wielu  rozmowach  i  przemyśleniach  zapragnęli  pomóc  potrzebującym,  Dzieciom
i Młodzieży,  będących  pod  opieką  Małopolskiego  Hospicjum  dla  Dzieci.  W  ramach
pomocy  zorganizowana  została  w  Szkole  akcja  zbierania  najbardziej  potrzebnych
artykułów dla  młodych Podopiecznych Hospicjum.  W zbiórkę zaangażowało  się  wiele
osób. Dziękujemy za przyniesienie darów p. Dyrektor Annie Dudzie - Kras, p. Grażynie
Ciosek,  p.  J.  Wieszczakowi.  Uczniom:  Monice  Grudzień,  Jakubowi  Fądzielowi,
Michałowi  Głowie,  Stasiowi  Kmakowi  oraz  całej  klasie  II  A:  Jackowi,  Dawidowi,
Dagmarze, Sandrze, Agnieszce, Kacprowi. 28 marca 2018 roku klasa II A wyruszyła na
ul. Odmętową,  by  zawieźć  zebrane  dary.  Pani  Psycholog  tamtejszego  Hospicjum
oprowadziła  Uczniów  naszej  Szkoły  po  Ośrodku,  pokazała  sale  i  sprzęty,  z  których
korzystają  mali  Pacjenci.  Wszyscy  byli  poruszeni  tą  wizytą,  ale  doszli  do  jednego
wspólnego wniosku - Warto Pomagać. Dziękujemy wszystkim za pomoc.

Zwiedzanie zajezdni MPK
4  kwietnia  2018  roku  dzięki  zaangażowaniu  Pana  Adama  Rekucia  spędziliśmy
kilkadziesiąt  minut  w  zajezdni  tramwajowej  Podgórze  przy  ul.  Brożka  3.  Dzięki
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uprzejmości krakowskiego MPK obejrzeliśmy i sfotografowaliśmy miejsca niedostępne na
codzień  dla  krakowian.  To były  niezapomniane momenty.  Oprócz  tramwajów różnych
typów  mogliśmy  zapoznać  się  z  wyposażeniem  zajezdni.  Oglądaliśmy  m.in.  tokarkę
podtorową czyli urządzenie, które toczy koła tramwaju, tak aby były idealnie okrągłe, co
ma zapewnić bezpieczną i komfortową jazdę tramwaju. Aby obejrzeć urządzenie podczas
pracy trzeba było zejść schodami w dół do specjalnego kanału. Wtedy była też okazja, by
zobaczyć  jak  wygląda  tramwaj  od  spodu.  Widzieliśmy  także  myjnię  tramwajów
i przejechaliśmy  przez  nią  tramwajem  przeznaczonym  do  umycia.  Kasowaliśmy
okazjonalne bilety i odwiedził nas Smok Trambus. Wszystkim wizyta w zajezdni bardzo
się podobała.

VIII międzyszkolny konkurs czytelniczy „Spotkania z książką 2018”
5 kwietnia przy ul. Barskiej, w SOSW Nr 1 w Krakowie, nasi uczniowie wzięli udział
w VIII międzyszkolnym konkursie czytelniczym „Spotkania z książką 2018”, na którym
prezentowali  swoje  preferencje  czytelnicze  oraz  umiejętności  lektorskie.  SOSW Nr  2
dumnie  reprezentowali:  Krzysztof  Miśkiewicz  z  klasy  VIIa  oraz  Wiktoria  Setkowicz
z klasy IIA. Po wzmożonym wysiłku i  zdobyciu nagród odzyskiwaliśmy siły w znanej
restauracji  „Pod  złotymi  łukami”.  Uczniów  do  konkursu  przygotowała  pani  Anna
Wiśniewska.

Warsztaty z okazji Dnia Ziemi
24 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy Dzień Ziemi. Uczniowie dowiedzieli się ile mamy
wody na ziemi.  Następnie  wzięli  udział  w grze  terenowej  -  odkrywcy poznali  piękno
i tajemnice szkolnego ogrodu, a także musieli wykazać się sprytem, odwagą i … wiedzą
ogrodniczą.  Wykonując  prace  sadzenia  roślin  poznali  nowe  znaczenie  ogrodu  –
hortiterapia,  czyli  leczenie  ogrodem.  Zajęcia  przygotowały  panie:  Grażyna  Bartosik,
Dorota Nowakowska, Zofia Rysiewicz, Renata Sobczyszyn i pan Jerzy Wieszczak. 

II edycja konkursu „Mam talent”
27 kwietnia 2018 roku w naszej szkole konkurs podczas którego uczniowie mieli okazje
zaprezentować  swoją  wiedzę  i  umiejętności  na  forum  szkoły.  Natalia  Opoka
zaimponowała  wszystkim  znajomością  flag  wszystkich  państw  europejskich,  Michał
Kawaler  doskonale  rozpoznawał  marki  samochodów,  swoje  umiejętności  sportowe
przedstawił Jacek Andruszko i Szymon Wesołowski, Stanisław Kmak recytował wiersz,
uczennice klasy Ia śpiewały popularną piosenkę „Mam te moc”, Samuel Żuchowski dał się
poznać  jako pianista,  natomiast  Dagmara  Dziubkowska,  Sandra  Mieszaniec  i  Zuzanna
Węgrzyn zatańczyły układ taneczny, Kamil Furgał nie miał sobie równych w znajomości
kalendarza, a Mateusz Piotrowicz wcielił się w gwiazdę estrady. Umiejętności wokalne
zaprezentowała Wiktoria Kotarba oraz Maciej Moskal. Wspaniale wystąpiły najmłodsze
uczestniczki:  Daria  Kiercul,  Wiktoria  Samiec  i  Anastazja  Sasuła.  Pierwsze  miejsce
zdobyła Daria Siatka za zaprezentowanie zabawnego skeczu. Wszystkim występującym
serdecznie  gratulujemy.  Uczniowie  otrzymali  dyplomy  oraz  nagrody  rzeczowe.
Organizatorzy - panie: Grażyna Bartosik, Agnieszka Kluba, Marta Majka. Przygotowanie
scenografii pani Małgorzata Babik.

Biuletyn Informacyjny Nr 18 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 11 -



Kolorowy Dzień Tańca na Zamoyskiego
27 kwietnia 2018 roku z okazji „Międzynarodowego Dnia Tańca” również i my chcieliśmy
pochwalić  się  swoimi  umiejętnościami  tanecznymi  i  nauczyć  się  nowych  tańców  na
zorganizowanym w naszej szkole „Kolorowym Dniu Tańca”. Rozpoczęcie imprezy miało
miejsce  na  sali  gimnastycznej,  gdzie  zgromadzeni  uczniowie  i  nauczyciele  zatańczyli
wspólnie  taniec  integracyjny.  Kolejnym  punktem  programu  były  warsztaty  taneczne
z różnych  stylów  tańca  przeprowadzone  przez  profesjonalnych  instruktorów.  Nasi
uczniowie  uczestniczyli  w pokazie  tańców oraz  mogli  nauczyć się  kroków i  układów
tanecznych z tańca ludowego i towarzyskiego, swingu i salsy. Na zakończenie naszego
radosnego dnia, uczniowie zatańczyli na dziedzińcu szkolnym wraz z instruktorami. Ten
dzień dostarczył naszym podopiecznym mnóstwo wrażeń i uśmiechu i na długo pozostanie
w ich  pamięci.  Składamy serdeczne  podziękowania  naszym wspaniałym instruktorom:
Magdalenie  Prędce,  Monice  Grunwald,  Karinie  Shortes,  Joannie  Dydek,  Magdalenie
Kaszuba-Kłapa  i  Janowi  Maciejczykowi,  którzy  zarazili  nas  swoją  pasją,  energią
i z wielkim  zaangażowaniem  poprowadzili  dla  nas  warsztaty  w  ramach  wolontariatu.
Dzięki nim uczniowie mieli możliwość zdobycia nowych doświadczeń oraz odkryć jak
wiele pozytywnych wrażeń może przynieść wspólny taniec. Organizatorzy imprezy: panie
Marta Majka, Agnieszka Kluba i Grażyna Bartosik.

IX Festiwalu Karaoke „Śpiewajmy razem”
9  maja  2018  roku  pod  opieką  pani  Małgorzaty  Babik  wzięli  udział  w  festiwalu
zorganizowanym przez SOSW nr 1 w Krakowie. Impreza odbyła się w Centrum Sztuki
Współczesnej Solvay. W jury zasiadał min. Andrzej Kozłowski - artysta z kabaretu Pod
Wyrwigroszem. W konkursie nasz Ośrodek reprezentowali:  Monika Grudzień, Martyna
Bucka, Anita Lasko, Agnieszka Wojtaszek i Natalia Toporowska. Dziewczyny wcieliły się
wokalnie w role znanych wokalistek. Zabawa była przednia. Szczęście uśmiechnęło się do
Agnieszki,  która  zajęła  trzecie  miejsce  i  wróciła  do  domu  z  dyplomem  i  nagrodą.
Gratulujemy! Opieka pani Małgorzata Babik.

Międzyszkolny konkurs plastyczny „Tajemniczy Ogród”
Konkurs  zorganizowały panie Sylwia Wota, Joanna Bykowska – Gruszka i Małgorzata
Babik.  Nagrody wśród naszych uczniów otrzymali:  Kinga Sonik,  Przemyslaw Stadnik,
Aleksander  Kubacki,  Iwona  Krzek,  Kamil  Kucharski,  Andrzej  Cieślik,  Weronika
Zielińska,  Stanisław  Kmak,  Blanka  Grudzińska,  Wiktoria  Pudlik,  Natalia  Opoka,
Aleksandra Gałaś, Monika Grudzień, Mariola Łatas. Gratulujemy!

Konkurs fotograficzny „Złap wiosnę w komórkę”
Uczniowie naszego Ośrodka samodzielnie, bądź z pomocą rodziców, a  także w ramach
zajęć  z  nauczycielami  fotografowali  przyrodę  wiosną.  Nasz  hol  zdobią  zdjęcia
przedstawiające  zmiany  w przyrodzie  od  pierwszych  kwiatów wyłaniających  się  spod
śniegu do pięknych kwiatów i drzew z owocami. Uczniowie nagrodzeni: Michał Kawaler,
Jakub Fądziel, Natalia Opoka, Samuel Żuchowski. Organizatorzy konkursu panie: Elżbieta
Bauer, Renata Sobczyszyn, Dorota Nowakowska.
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Spektakle w Teatrze Współczesnym 
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Współczesnego w Krakowie i serdecznej współpracy
z Panią Kierownik Biura Organizacji Widowni Martą Baran uczniowie naszej placówki
w drugim semestrze bieżącego roku byli zapraszani na darmowe spektakle. Za co jeszcze
raz serdecznie dziękujemy. 26 kwietnia 2018 roku uczniowie klas: IIZ, IBP, IIBP, IIIBP
z paniami:  Agnieszką  Klubą,  Zofią  Rysiewicz,  Danutą  Adrych  obejrzeli  spektakl
pt. „Wigilijan Opowieść”. 28 maja 2018 roku uczniowie klas: VIIz, IAP, IIBP z paniami:
Katarzyną Janotą,  Renatą Sobczyszyn, Grażyną Bartosik obejrzeli spektakl pt.  „Doktor
Dolittle i jego zwierzęta”. 8 czerwca 2018 roku uczniowie klas: IAP, IIBP, IIIA z paniami:
Renatą Sobczyszyn, Zofią Rysiewicz, Anetą Kozak obejrzeli spektakl pt. „Oskar i Pani
Róża”. Współpracę podjęła i koordynacją wyjść zajmuje się pani Renata Sobczyszyn.

Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Zbieraj baterie”

W  bieżącym  roku  szkolnym  kontynuowaliśmy  ogólnopolską  akcję  „Zbieraj  baterie”
organizowaną przez firmę BIOSYSTEM. Nasza Placówka zajęła zaszczytne III miejsce
otrzymując  nagrodę  w kwocie  400zł  do  wykorzystania  we  wskazanym  regulaminem
sklepie internetowym. Wyróżniające się w zbiórce klasy to VII SP oraz uczniowie klas
SPdP.  Dziękujemy  za  liczny  udział  i  zaangażowanie  na  rzecz  akcji.  Zapraszamy  do
kontynuowania zbiórki w przyszłym roku! Organizator akcji pani Zofia Rysiewicz.

Zawody sportowe
VII Ogólnopolskie zawody we wspinaczce osób niepełnosprawnych

12  kwietnia  2018  roku  odbyły  się  zawody  zorganizowane  przez  Warsztaty  Terapii
Zajęciowej  w  Tarnowie.  Nasz  Ośrodek  reprezentowali:  Aleksandra  Zarębińska
i Przemysław Stadnik oraz Jan Żelazny z wychowawczyniami: panią Moniką Kołodziej i
panią  Edytą  Kowalczyk.  Zawodom towarzyszyły ogromne emocje,  dały wiele  radości,
nauczyły pokonywać lęk, dzięki nim dzieci zdobyły nowe niezapomniane doświadczenie.
Zmęczeni, ale z medalami, dyplomami i uśmiechem na twarzy wróciliśmy do Krakowa.

Inter Campus w Sieborowicach
17 kwietnia 2018 roku uczniowie z naszej  Szkoły mieli  kolejną okazję,  by doskonalić
technikę piłki nożnej, pod okiem trenerów z Inter Mediolanu. Wespół z Wychowankami
Domu  Dziecka  w  Sieborowicach  ćwiczyli  przyjęcia  i  podania  piłki,  przeplatane
elementami  doskonalącymi  szybkość  i  koordynację.  Naszą  Szkołę  podczas  treningu
reprezentowali:  Agnieszka  Wojtaszek,  Natalia  Toporowska,  Mateusz  Kojara,  Szymon
Wesołowski i Andrzej Cieślik.

Inter Mediolan na Zamoyskiego
18 kwietnia 2018 roku w naszym Ośrodku odbył się pierwszy Inter Campus. Trening piłki
nożnej prowadzili trenerzy z Inter Mediolanu. Do uczniów z naszej szkoły dołączyła grupa
dzieci  i  młodzieży  z  Domu Dziecka  z  ul.  Piekarskiej,  i  wszyscy  razem wzięli  udział
w zajęciach.  Trening prowadzony przez zagranicznych Trenerów wzbudził  w dzieciach
wiele emocji  i  wyzwolił  nutkę rywalizacji.  A te  zajęcia  pokazały,  że sport  łączy -  nie
dzieli. Po zakończonym treningu odbyło się spotkanie z Trenerami w szkolnej świetlicy,
gdzie każdy mógł z nimi porozmawiać i zrobić pamiątkowe zdjęcie.
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Turniej Gier i Zabaw
24  kwietnia  2018  roku  uczniowie  Szkoły  Podstawowej  w  SOSW  Nr  2  korzystając
z zaproszenia ZSS Nr 14 wzięli udział w turnieju pod hasłem „Sport integracja Zabawa”.
Dla  uczestników  przygotowano  wiele  konkurencji  sportowych.  Uczniowie  mogli
spróbować swoich sił rywalizując w meczu piłki nożnej, skoku w dal, biegu na 40 m.,
pochodzącej ze Szwecji gry VIDI ball i torze przeszkód o nasileniu zwinnościowym. Po
ciężkich  zmaganiach  na  wszystkich  uczestników  był  przygotowany  poczęstunek  oraz
nagrody i medale. Opieka pani Sylwia Kosałka, pan Dariusz Górak

III Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzielnicy XIII Podgórze „W czepku urodzeni”
25  kwietnia  2018  roku  na  dużym  basenie  KS  Korona  odbyły  się  zawody,  których
organizatorem  był Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy Nr 2 w Krakowie, Klub
Sportowy Korona oraz Rada Dzielnicy XIII Podgórze. Patronat honorowy nad zawodami
objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie. W mistrzostwach wzięli udział
zawodnicy  z Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w  Tarnowie,  Szkoły  Podstawowej
z oddziałami  Integracyjnymi  nr  30  w  Krakowie,  Specjalnych  Ośrodków  Szkolno  –
Wychowawczych  nr 1,  2  i  4  w  Krakowie,  Ośrodka  Rehabilitacyjno  –  Edukacyjno  –
Wychowawczego  w Wolbromiu,  Zespołu  Szkół  Specjalnych  w  Skoczowie  i  Olkuszu,
Specjalny  Ośrodek  Szkolno  –  Wychowawczy  w  Chrzanowie,  Zespołu  Szkół
Ogólnokształcących  Integracyjnych  nr  4  w  Krakowie,  Stowarzyszenia  Integracji  oraz
Aktywizacji  Społecznej  EMAUS.  W  sumie  ponad  pięćdziesięciu  zawodników
z 11 placówek kształcenia specjalnego. Sędzią Głównym zawodów był pan Ryszard Kacer
Prezes Olimpiad Specjalnych Polska – Małopolskie. Wolontariuszami podczas zawodów
sprawującymi  opieka  nad  poszczególnymi  grupami  zawodników  oraz  pełniącymi  rolę
sędziów  torowych  (mierzących  czasy)  byli  studenci  Uniwersytetu  Pedagogicznego
w Krakowie oraz uczniowie XII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie. Nasz Ośrodek
reprezentowali: Anna Kuć, Kamil Kucharski, Tomasz Młynarczyk, Natalia Opoka.

Wiosenne Biegi Przełajowe
10  maja  2018  roku  sportowcy  ze  Szkoły  Przysposabiającej  do  Pracy  wzięli  udział
w Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się w Parku Bednarskiego, a uczestnicy mieli do
pokonania dystans 1000 m. Z ogromnym zaangażowaniem wszyscy biegacze pokonywali
wymagającą trasę. Na linii mety każdy z nich był zwycięzcą, a za trud i wysiłek każdy
z nich otrzymał złoty medal. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły trzy osoby: Karolina
Bogacz  i  Michał  Głowa  pierwsi  przekroczyli  linię  mety.  Natalia  Opoka,  niesiona
dopingiem  pozostałych  sportowców  przebiegła,  bez  zatrzymywania  się  całą  trasę.
Wszystkim gratulujemy wygranej, i zapraszamy na kolejną edycję biegów przełajowych,
tym razem w jesiennej kolorystyce. Opieka: nauczyciele WF - Sylwia Kosałka, Dariusz
Górak, Izabela Włodarz.

Festyn sportowy
22 maja  2018 roku na  obiektach  Stadionu Miejskiego im.  Reymana  odbył  się  Festyn
Sportowy, którego organizatorem był SOSW nr 6 w Krakowie. Siły sportowe zawodnicy
zmierzyli na torach przeszkód, przeciąganiu liny, grach sportowych i strzałach do bramki.
Uczestnicy na zakończenie otrzymali:  medal,  nagrodę indywidualną, podkoszulek, oraz
poczęstunek. Opiekunowie - panie: Sylwia Kosałka, Izabela Włodarz, pan Dariusz Górak.
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ZAMOYSKI CUP
24 maja 2018 roku w naszej Szkole odbył się I Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora
SOSW nr 2 - ZAMOYSKI CUP. W rozgrywkach wzięły udział cztery Placówki - ZSS
nr 14,  Zespół  Szkół  im.  Alojzego Kosiby z  Wieliczki,  SOSW dla  Niesłyszących,  oraz
reprezentacja naszej szkoły. Mecze rozgrywane system "każdy z każdym" były na bardzo
wysokim poziomie, padało wiele bramek, a niektórych rozegrań piłki nie powstydziliby
się nawet piłkarze biorący udział w zbliżającym się Mundialu. Królem Strzelców został
uczeń  naszej  szkoły  Jacek  Andruszko.  Każda  drużyna  otrzymała  pamiątkowy  Puchar,
a każdy uczestnik upominek ufundowany przez firmę OknoPlus. W ramach odpoczynku
po ciężkich, piłkarskich zmaganiach uczestnicy turnieju Zamoyski Cup relaksowali się na
torze pontonowym. Organizatorzy: nauczyciele WF.

Dzień Dziecka na Sportowo
Jak  w roku  poprzednim tak  i  w  tym Dzień  Dziecka  w  naszej  szkole  przebiegał  „na
sportowo”.  Nauczyciele  wychowania  fizycznego  przygotowali  szereg  konkurencji
w których współzawodniczyć mogli zarówno uczniowie Gimnazjum, Szkoły Podstawowej
i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Były to min.: bieg z zadaniami, rzut do celu, strzał do
bramki, turniej piłki nożnej nauczyciele kontra uczniowie, odbicie piłeczki pingpongowej,
mecz unihokeja, zjazdy na pontonach, skok w dal z miejsca. Zabawa była przednia, radość
na twarzach wychowawców i  uczniów ogromna,  a  w takim dniu jak Dzień Sportu  to
sprawa najważniejsza. Organizatorzy: nauczyciele WF.

Festyn Sportowy na KS „Borek”
6  czerwca  2018  roku  uczniowie  naszego  Ośrodka  wzięli  udział  w  festynie
zorganizowanym przez SOSW nr 1 w Krakowie. Reprezentanci szkoły podzieleni byli na
dwie drużyny. Jedna z nich rywalizowała z innymi szkołami na torze przeszkód, a druga
wzięła udział w turnieju piłki nożnej. Tor przeszkód nie był tak prosty do pokonania, jak
początkowo  się  wydawało  naszym  uczniom,  jednak  każdy  z  nich,  na  miarę  swoich
możliwości, walczył o jak najlepszy wynik. Nasza drużyna piłkarska była niepokonana.
Wygrali wszystkie mecze i w klasyfikacji końcowej zajęli pierwsze miejsce. Gratulujemy!
Reprezentacja SOSW nr 2: Jacek Andruszko, Budziaszek Dawid, Dagmara Dziubkowska,
Sandra Mieszaniec, Kacper Pawlik, Zuzanna Węgrzyn,  Natalia Toporowska, Agnieszka
Wojtaszek, Natan Szydłowski i Mikołaj Ławrowski. Opieka pani Izabela Włodarz i pan
Dariusz Górak.

Zespół Muzyczny „Promyk”
Zespół muzyczny towarzyszył nam w ciągu roku szkolnego podczas prawie wszystkich
uroczystości  szkolnych.  Wystąpił  podczas  szkolnej  akademii  z  okazji  Świąt
Wielkanocnych  śpiewając  piękne  pieśni  pasyjne  i  refleksyjn.  Byliśmy  również
z przedstawieniem  wielkanocnym  w  DPS,  aby  atmosferę  świąt  przybliżyć  ludziom
starszym, schorowanym. Naszych artystów mogliśmy również usłyszeć podczas szkolnego
pikniku „Nasz kolorowy świat“,  gdzie  wykonali  wspólnie  z  zespołem profesjonalnych
muzyków kilka  piosenek.  Dla  naszych uczniów było to  duże przeżycie,  wielka radość
i możliwość  zdobycia  kolejnych  doświadczeń  scenicznych.  Zespół  „Promyk“  wystąpi
także podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego. Skład zespołu -
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dzwonki: Mateusz Piotrowicz, Dawid Świątek, Monika Grudzień, Oliwia Korta, Dagmara
Dziubkowska, Zuzanna Węgrzyn, Martyna Bucka, Kamila Gąciarz,  keyboardy: Samuel
Żuchowski,  Paweł  Pliszka,   Sandra  Mieszaniec,  śpiew:  Andżelika  Mrozowska,  Daria
Siatka, Katarzyna Węgrzyn, Agnieszka Wojtaszek. Na specjalną pochwałę i wyróżnienie
zasługuje  Paweł  Pliszka  oraz  Andżelika  Mrozowska,  którzy  zawsze  chętnie,  z  dużym
zaangażowaniem uczestniczyli w próbach i występach zespołu. Gratuluję i  dziękuję Ci
Andżeliko i Pawełku. Zespół prowadzi pani Agnieszka Kluba.

Z życia Internatu
Przez cały rok szkolny aktywnie działa  Samorząd Internatu pod opieką pań:  Barbary
Żukowskiej i Barbary Dopierały. W ramach pracy Samorządu w II semestrze:
-  zorganizowano 5 apeli  informacyjno - porządkowych,  w czasie których celebrowano
również urodziny i imieniny naszych wychowanków;
-  przeprowadzono  Konkurs  Wielkanocny  na  najpiękniej  udekorowaną  świetlicę  oraz
uroczystą  kolację  wielkanocną  dla  całej  społeczności  internackiej,  pracowników
i zaproszonych gości;
-  kontynuowaliśmy  akcję  zbiórki  zużytych  baterii  i  akcję  zbiórki  nakrętek  dla  chorej
Moniki;
-  regularnie  organizowano  spotkania  integracyjne  społeczności  Internatu:  zabawy przy
muzyce - dyskoteki, spotkania przy grillu, gry, zabawy, karaoke;
- systematycznie  uaktualniano tablice tematyczne Samorządu, zamieszczając aktualności
zgodnie z kalendarzem i wydarzeniami internatowymi, fotorelacje, wiadomości sekcji.
Na  co  dzień  wychowawcy  dbają  o  urozmaicanie  wychowankom  czasu  wolnego
organizując różnego rodzaju zajęcia, konkursy, imprezy, wyjścia i wycieczki.

W internacie w ramach Samorządu działają również sekcje:
-  plastyczno-dekoracyjna  -  dba  o  wystrój  internatu,  organizuje  zajęcia  i  konkursy
plastyczne;  opieka:  pani  Sylwia  Wota  i  Joanna  Bykowska-Gruszka;
-  ekologiczno-  porządkowa  -  dba  o  higienę  i  porządek  w  Internacie,  prowadzi
międzygrupowy konkurs czystości; opieka: pani Ewa Statek;
-  sportowa -  organizuje  zajęcia  sportowe,  prowadzi  cykl  zawodów sportowych  „Złota
Liga”;  opieka:  pan  Aleksander  Chmielow,  panie:  Ewa  Pilch  i  Sylwia  Wota;
- kulturalno-oświatowa - organizuje ciekawe wycieczki edukacyjne (do miejsc pamięci,
muzeów,  Ośrodków  Kultury,  na  wystawy,  warsztaty  oraz  wyjścia  na  ogólnodostępne
imprezy kulturalne); opieka: Małgorzata Rajewska, Halina Widomska, Sylwester Piasecki;
-  muzyczna  -  dba  o  rozśpiewanie  naszych  podopiecznych  oraz  uświetnienie  imprez
i uroczystości internatowych; opieka: pan Bogusław Krzeczkowski i pani Iwona Danek;
- teatralna - pani Barbara Żukowska, Sylwia Wota wspólnie z panią Małgorzatą Babik
prowadzą zespół teatralny „Sigma”;
-  informatyczna  -  zajmuje  się  dokumentowaniem  wydarzeń  internatowych  poprzez
zamieszczanie informacji na stronie internetowej (pani Iwona Danek) oraz fotorelacje na
tablicy informacyjnej (pani Iwona Danek i Ewa Pilch). Od ponad roku internat ma także
swoją  stronę  na  Facebooku  (prowadzenie:  pani  Marta  Gibska  i  pan  Maciej  Gibski),
wydajemy  również  gazetkę  p.t.  „Nowinki  z  Internatu”  (redagowanie  pani  Ewa  Pilch
i Iwona Danek).
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA:
Przez  cały  semestr  kontynuowany  był  cykl  zawodów  sportowych  „Złota  Liga”.
W tegorocznej  edycji  zawodów  rywalizacja  toczyła  się  między  drużyną  dziewcząt
a drużyną  chłopców.  Po  wielu  zmaganiach  ostatecznie  lepsze  okazały  się  dziewczęta.
Wszystkim uczestnikom należy się uznanie za zaangażowanie i ogromną wolę walki. Na
szczęśliwe zwyciężczynie czeka nagroda - niespodzianka.

LUTY
Młodzież z Internatu włączyła się do ogólnopolskiej akcji „Rodacy Bohaterom”, której
organizatorem jest  Stowarzyszenie Odra – Niemen.  Celem akcji  jest  niesienie pomocy
byłym żołnierzom AK oraz ich rodzinom, a także innym Polakom żyjącym na Kresach
Wschodnich. Przygotowano paczki żywnościowe, do których, dołączyliśmy widokówkę
z pozdrowieniami  i życzeniami  dla  naszych  Rodaków  żyjących  z  dala  od  rodzinnego
kraju, aby wiedzieli, że o nich myślimy i pamiętamy!

Chłopcy z grupy IV,  V i  VI wybrali  się  do  Bunkra Sztuki,  gdzie  zwiedzili  wystawę
zatytułowaną „Naczynia połączone”. Wystawa zaskoczyła nas  i zachwyciła równocześnie.
Trudno opisać słowami wszystkie wrażenia!

W  Muzeum  Sztuki  i  Techniki  Japońskiej  Manngha wzięliśmy  udział  w  spotkaniu
z bajkami  oraz  warsztatach  związanych  z  japońskimi  tradycjami  kulinarnymi.  Po
spotkaniu  zostaliśmy  zaproszeni  na  degustację  japońskich  smakołyków  oraz  czarkę
japońskiej herbaty.

Korzystając z uroków zimy na pobliskich Krzemionkach, chętnie  szaleliśmy na śniegu,
organizując zjazdy na sankach czy bitwę na śnieżki.

Odwiedziliśmy  Muzeum  Sztuki  Współczesnej  MOCAK.  Tym  razem  zwiedziliśmy
wystawy: „Nonsensowne technologie” i „Artyści z Krakowa. Generacja 1970-1979”. 

MARZEC
Uroczyście obchodziliśmy Dzień Kobiet. Z okazji  tego święta panowie złożyli wszystkim
kobietom piękne  życzenia  oraz  wręczyli  upominki.  Przygotowano także  gry  i  zabawy
zręcznościowe, do udziału w których Panie wspaniałomyślnie zaprosiły również panów.

Odwiedziliśmy Galerię „Centrum” w Nowohuckim Centrum Kultury. Podziwialiśmy
„Grafiki  irlandzkie”,  wystawę fotografii  J.  Szmera i  rysunków T. Wiatra zatytułowaną:
„Uchwycone w kadrze kreską wyrażone” oraz  wystawę Związku Polskich Fotografów
Przyrody: „Barwy świata przyrody 2018”. 

Odbyły  się  wycieczki  rekreacyjne  po  najbliższej  okolicy  w  poszukiwanie  oznak
wiosny.  Szukaliśmy zwiastunów wiosny na pobliskich Plantach,  podziwialiśmy piękne
„dywany” kwiatowe składające się z krokusów, prymulek i mini tulipanów na podgórskim
rynku oraz „bratkowe poletko” w Parku Bednarskiego. Tam też mogliśmy się „wyszaleć”
na  placu zabaw. 

Wychowankowie  wzięli  udział  w  konkursie  plastycznym pod  hasłem  „Zły  Smogu!
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Wiem Jak Ciebie Pokonać!”, zorganizowanym przez Urząd Miasta Krakowa. Wykonali
piękne prace plastyczne, które zostały docenione i nagrodzone: dzieci wygrały dla naszego
Ośrodka oczyszczacz powietrza.

Zorganizowano również konkurs pt. „Poznajemy Kraków i jego legendy”.  Okazało się,
że  nie  od  razu  Kraków zbudowano i  że  musimy przypomnieć  sobie  niektóre  legendy
o Krakowie oraz nadal poznawać nasze piękne miasto.

Jak  co  roku,  tuż  przed  świętami  odbyło  się  Spotkanie  Wielkanocne,  w  którym
uczestniczyli  wychowankowie Internatu,  dyrekcja,  grono pedagogiczne oraz sponsorzy.
Bardzo miło spędziliśmy ten przedświąteczny czas racząc się świątecznymi potrawami
i składając sobie życzenia.

KWIECIEŃ
Chłopcy z  grupy IV,  V i  VI  zwiedzili  Wieliczkę.  Obejrzeli  „Miasto  solne” na  Rynku
Górnym,  Zamek  Żupny,  park  wokół  Tężni  oraz  podziwiali  z zewnątrz  Szyb  Regis
i główny budynek kopalni soli. 

Grupa  III  i  V  zwiedziły  wystawę  „Zwyczaje  i  tradycje  ludowe”   w  Muzeum
Etnograficznym.

Męska część naszego internatu zwiedziła Muzeum Armii Krajowej. Podziwiali mundury,
broń strzelecką i wyposażenie wojskowe. Mieli także okazję powalczyć z hitlerowskim
czołgiem przy pomocy karabinu przeciwpancernego w grze interaktywnej.

Chłopcy  ze  starszych  grup  odwiedzili  Muzeum Schindlera w Krakowie.  W Muzeum
przedstawiono  fakty  i  eksponaty  związane  z  zagładą  krakowskich  Żydów  oraz  życie
w okupowanym Krakowie i militaria. To, co tutaj zobaczyliśmy skłoniło wszystkich do
zadumy...

Podczas weekendu wybraliśmy się z wizytą do Kamienicy Hipolitów (oddziału Muzeum
Historycznego). Wychowankowie zobaczyli  jak mieszkali i  żyli Krakowianie w XIXw.
Obejrzeli również niezwykłą wystawę sztuki koronkarskiej mieszczącą się w podziemiach
Kamienicy Hipolitów.

Piękna,  słoneczna  pogoda  sprzyjała  wycieczkom  rekreacyjnym. Najpierw  inhalacja,
potem  dobra  zabawa,  radość,  uśmiech  i  sprawność  fizyczna  dominowały  podczas
wycieczki  do  Parku  Jordana.  Poznaliśmy  także  tereny  rekreacyjne  Nowej  Huty
i uczestniczyliśmy w Pikniku nad Zalewem Nowohuckim.

MAJ
Młodzież z internatu wybrała się na Kopiec im. marszałka Józefa Piłsudskiego, by uczcić
100- lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Starsi  chłopcy  wybrali  się  do  Klubu  „Step  by  step”,  gdzie  pod  opieką  instruktora
próbowali sił na ściance wspinaczkowej. Wspinaczka z asekuracją na tak zwaną „wędkę”
bardzo się wszystkim spodobała. Nikt się nie poddał i wszyscy zdobywali ściankę.
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Odwiedziliśmy  ponownie  jedno  z  naszych  ulubionych  miejsc  -  krakowskie  ZOO.
Dopisało nam szczęście, mogliśmy z bliska obserwować nurkujące pingwiny i brykające
małpki, udało nam się także zobaczyć pokaz karmienia słoni. Najwięcej czasu spędziliśmy
tradycyjnie w minizoo.

Grupa I, II i III wybrały się na wycieczkę krajoznawczą do Wieliczki. Wychowankowie
zapoznali się z naszym dziedzictwem narodowym, zwiedzili: Zamek Żupny, Muzeum Żup
Krakowskich, tężnię i Miasto Solne na Rynku Górnym.

Z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka, pod koniec maja, wychowankowie uczestniczyli
w pikniku organizowanym w Parku Jordana. Mieli okazję wziąć udział w konkursach
ekologicznych,  zawodach  zręcznościowych.  Dodatkową  atrakcją  była  przejażdżka  na
kucyku oraz degustacja lodów. 

Wychowankowie  pozostający  w  internacie  na  weekend  wzięli  udział  w  Pikniku
rodzinnym + 4 łapy zorganizowanym na krakowskich Błoniach, podczas którego mieli
okazję obejrzeć pokazy sprawności  i  szkolenia  psów.  Dopingowali  także uczestnikom,
odbywającego się w pobliżu Wyścigu o Puchar Ministra Sportu i Turystyki.

Spacerując  po  Krakowie  zawitaliśmy  do Smoczej  Jamy w poszukiwaniu  Smoka
Wawelskiego. W ten upalny dzień wszyscy zazdrościliśmy Smokowi chłodu jaki panował
w  jego  jaskini.  Odwiedzimy  go  zimą,  żeby  sprawdzić  czy  ma  ciepło  w  swoim
wyjątkowym mieszkanku.

Społeczność internatu  spotykała się,  tradycyjnie już,  przy grillu.  Były zabawy, tańce,
opowieści i bardzo smaczne jedzonko. Pogoda i humory wszystkim dopisywały.

CZERWIEC
Wychowankowie  internatu  wybrali  się  na  wycieczkę  do  rewitalizowanego  Parku
Krakowskiego.  Podziwialiśmy  piękne  otoczenie,  a  największą  atrakcją  była  fontanna
i nowoczesny plac zabaw. Bawiliśmy się doskonale.

Braliśmy udział w pochodzie Lajkonika. Mogliśmy nie tylko podziwiać jego wspaniały
orszak,  ale  też  zostaliśmy  naznaczeni  przez  Lajkonika  buławą  „na  szczęście”.
Przypomnieliśmy  sobie  przy  okazji  historię  związaną  z  Lajkonikiem  oraz  ocaleniem
Krakowa  przed  najazdem  tatarskim  przez  dzielnych  zwierzynieckich  flisaków
nazywanych włóczkami.

Uczestniczyliśmy  w  obchodach  Święta  Chleba na  placu  Wolnica.  Dzieci  obejrzały
prezentację małopolskich produktów tradycyjnych i regionalnych połączoną z degustacją
oraz  wzięły  udział  w piekarskich  warsztatach  edukacyjnych  „Przy  chlebowym piecu  -
poznajemy tajemnice chleba prądnickiego i obwarzanka krakowskiego”.

Wybraliśmy  się  na  wycieczkę  ścieżką  folklorystyczną.  W Nowohuckim  Centrum
Kultury,  w Chałupie  „U Szpinaka” podziwialiśmy zabytkowe przedmioty i  narzędzia
z różnych stron Polski, słuchając pięknej, ciekawej pogawędki druha Szpinaka.
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Odbyła się kolejna wycieczka do Wieliczki.  Tym razem wychowankowie uczestniczyli
w Święcie  Soli zorganizowanym  przez  Muzeum  Żup  Krakowskich.  Zapoznali  się
z różnymi  rzemiosłami,  brali  udział  w  ciekawych  zajęciach,  oraz  zabawach.  Każde
z dzieci przywiozło z wycieczki  pamiątkę: własnoręcznie ozdabianą solniczkę. 

Podczas  weekendu  część  wychowanków  miała  okazję  wypłynąć  w  rejs  po  Wiśle.
Podziwialiśmy  panoramę  miasta  ze  statku,  a  pan  kapitan  opowiedział  nam  historię
mijanych zabytków.  Mięliśmy także  okazję  zwiedzić  statek,  także  pod pokładem oraz
wczuć się w rolę sternika. 

Uczestniczyliśmy  w  Jarmarku  Świętojańskim na  Bulwarze  Czerwieńskim  pod
Wawelem.  Spotkaliśmy  tu  m.in.  rycerzy,  alchemików,  kucharzy  i  rzemieślników.
Zobaczyliśmy parę  królewską:  króla  Stefana Batorego z  Anną Jagiellonką i  orszakiem
dworzan  i  gwardzistów.  Obejrzeliśmy  pokaz  musztry  paradnej  i  manewry  bojowe
w wykonaniu husarii Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej, pokazy sprawności chorągwiarzy
i bębniarzy z Węgier oraz występy zespołów tańca dworskiego.  Nauczyliśmy się także
wielu  nowych umiejętności,  m.in.  kaligrafii  i  pisania  gęsim piórem,  czerpania  papieru
i ozdabiania  go,  plecenia  powrozu,  wykonywania  pieczęci,  wykonywania  ozdobnych
kafelków z gliny, władania szablą. Zdobyliśmy także patent „jarmarcznika”.

Zespół Teatralny Sigma
Nasz zespół teatralny pod kierunkiem pań Małgorzaty Babik, Barbary Żukowskiej i Sylwii
Woty,  przygotował  w tym semestrze  nowy spektakl:  „Calineczka”.  W bajce  wystąpili:
Sandra  Mieszaniec,  Angelika  Mrozowska,  Dagmara  Dziubkowska,  Jacek  Andrszko,
Mateusz Piotrowicz, Natalia Opoka, Bartosz Grzesik, Martyna Bucka, Stanisław Kmak,
Kamil  Kucharski,  Julia  Szumowska,  Marysia  Bażela,  Anastazja  Sasuła,  Oliwia  Korta,
Mikołaj  Ławrowski,  Natan  Szydłowski,  Alan  Cichoń,  Zespół  wystąpił  podczas  trzech
przeglądów teatralnych. 

17  kwietnia  na  XVI  Przeglądzie  Teatralno-Muzycznym  „O Buławę  Lajkonika”  i  tu
zdobyliśmy Dużą Buławę Lajkonika.

15  maja  na  X Podgórskim  Festiwalu  Twórczości  Osób  Niepełnosprawnych  „Bona
Fide” w CK SOLVAY, gdzie zajęliśmy  drugie miejsce i  tytuł Tęczowego Motyla.
Poza  tym  wyróżnienia  indywidualne  otrzymali:  Stanisław  Kmak,  Andżelika
Mrozowska,  Natalia  Opoka,  Sandra  Mieszaniec,  Anastazja  Sasuła,  Mateusz
Piotrowicz, Alan Cichoń.

21  maja  wystąpiliśmy  na  XXVI  Małopolskich  Spotkaniach  Teatrzyków Dziecięcych
w MDK im. Bursy w Krakowie. Zmagania trwały przez trzy dni, a nasza bajka zdobyła
uznanie publiczności i otrzymała wyróżnienie od jury.

W czerwcu grupa wystąpiła ze spektaklem przed swoimi kolegami i rodzicami w szkole.
Wszyscy aktorzy ciężko pracowali i zasłużyli na słowa uznania. Jesteśmy z nich dumni.

Biuletyn Informacyjny Nr 18 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 20 -



Drużyna harcerska Tornado
Drużyna  działa  liczy  obecnie  21  harcerzy.  Przez  cały  czas  aktywnie  działa  i  czynnie
uczestniczy  w życiu  Hufca.  Harcerze  spotykają  się,  raz  w tygodniu,  w  swojej  nowej
harcówce,  na  zbiórkach podczas  których uczą  się,  realizują  sprawności  i  wspólnie  się
bawią.  Głównym opiekunem harcerzy  jest  nadal  pani  Teresa  Pałka.  Wspierają  ją  pani
Barbara Orzechowska oraz pan Jerzy Wieszczak. 

Ważniejsze wydarzenia z życia drużyny
Na przełomie lutego i marca nasi harcerze spędzili  tydzień na  Mazurach,  w Ośrodku
„Perkoz” w Olsztynku. Wraz z innymi harcerzami „Nieprzetartego Szlaku” z różnych stron
Polski, uczestniczyli w kolejnym etapie projektu Głównej Kwatery ZHP pt. „Cztery pory
roku”. Każdy dzień pobytu wypełniony był różnorodnymi zajęciami i atrakcjami. W ciągu
dnia  odbywały  się  warsztaty:  plastyczne,  ekologiczne,  przyrodnicze,  muzyczne.
Wieczorami  bawiliśmy  się  podczas  harcerskich  kominków.  Mogliśmy  także  sprawdzić
swoje siły i umiejętności na olimpiadzie sportowej oraz karaoke. Odbyły się także bardzo
ciekawe  wycieczki,  do  Olsztyna  i  Olsztynka.  W  Olsztynie  zwiedziliśmy  Starówkę,
wzięliśmy udział w lekcji muzealnej w Muzeum Przyrodniczym oraz obejrzeliśmy seans
„Pokaz nocnego nieba” w Planetarium. W Olsztynku podziwialiśmy piękne wyroby ręczne
w Hucie Szkła. 
16 marca przedstawiciele naszej drużyny harcerskiej wyjechali do Ośrodka Szkoleniowo-
Wypoczynkowego  ZHP  „Nadwarciański  Gród”  w Załęczu  Wielkim,  na  spotkanie
podsumowujące  projekty  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych:  „Odkrywam  siebie”
i „Cztery  pory  roku”.  Podczas  spotkania  zapoznaliśmy  się  z osiągnięciami
poszczególnych  drużyn,  zorganizowano  także  wystawę  prac  wykonanych  przez
uczestników projektu. Cieszymy się, że zostaliśmy zaproszeni do obu projektów. Każdy
wyjazd  była  dla  nas  niezwykle  cennym  doświadczeniem,  wzbogacił  naszą  wiedzę
i umiejętności oraz dostarczył niezapomnianych wrażeń.
11  kwietnia w  SOSW  w  Myślenicach  odbył  się  Turniej  Tenisa  Stołowego drużyn
Nieprzetartego  Szlaku.  Reprezentanci  naszej  drużyny  spisali  się  na  medal!
Zdobyli II  miejsce i  puchar  w  klasyfikacji  zespołowej,  a  Szymon  Wesołowski
wywalczył III miejsce  w rywalizacji  indywidualnej  chłopców.  Serdecznie  gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów!
W dniach 23 - 27 kwietnia, w ramach wymiany harcerskiej,  byliśmy goszczeni przez
Dyrekcję  i  Grono  Pedagogiczne  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego
w Piławie Górnej. Otoczono nas tam troskliwą opieką. Uczniowie mieli wiele okazji do
integracji,  zwłaszcza,  że  brali  udział  w przeglądzie  piosenki  organizowanym corocznie
przez  gospodarzy.  Dzięki  gościnności  mieliśmy szansę poznać  piękne  okolice  Dolnego
Śląska. Odwiedziliśmy min.: Kudowę Zdrój, Dzierżoniów, Kamieniec Ząbkowicki.
18-20  maja nasi  harcerze  uczestniczyli  w  XII  Ogólnopolskim  Biwaku  Drużyn
Harcerskich  Nieprzetartego  Szlaku  pod  hasłem  „Na  skrzydłach  marzeń”. Prócz
stałych  punktów  programu  na  przybyłych  czekały  dodatkowe  atrakcje.  Członkowie
Mieleckiego  Stowarzyszenia  Modelarzy  Lotniczych  zaprezentowali  pokaz  modeli
samolotów zdalnie latających oraz wielozadaniowego drona oraz poprowadzili warsztaty
modelarskie,  po  których  odbyły  się  zawody  w  puszczaniu  modeli  na  odległość.
Zorganizowano  także  wycieczkę  na  lotnisko,  gdzie  harcerze  mieli  okazję  zobaczyć
startujące  i  lądujące  samoloty,  przyjrzeć  się  tankowaniu  paliwa  oraz  wyprawie  na
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opryskiwanie lasów. Można było też zrobić sobie zdjęcie za sterem samolotu. 
13  czerwca harcerze  uczestniczyli  w  jubileuszowym  Rajdzie  „Szlakiem  Historii
Nieprzetartego  Szlaku”.  Po  raz  kolejny  zdobyli  szczyt  Luboń  (1022m)  –  miejsce
szczególne,  gdyż  tutaj  tworzyła  się  historia  „Nieprzetartego  Szlaku”.  W  tym  roku
obchodzimy jego 60-lecie.  Z tej okazji podczas rajdu zdobywaliśmy sprawność harcerską
„NS-siaka”.

Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy II/IIIa:  wyróżniający się w nauce:  Alan Cichoń,  Sebastian Dziedzic,
wyróżniający  się  w  zachowaniu:  Zuzanna  Warchał, za  duże  postępy  w  nauce
i zachowaniu:  Wiktoria  Pudlik,  za  godne  reprezentowanie  szkoły  w  zawodach
sportowych: Michał Bizoń, Damian Działowski – Lis, Alan Cichoń, za reprezentowanie
szkoły w konkursach plastycznych: Blanka Grudzińska -Rekuć,  Oskar Klima, Aliki
Kolowos,  Alicja  Konopka,  Wiktoria  Pudlik,  Piotr  Wideł,  Sebastian  Dziedzic.  Za
reprezentowanie klasy i odnoszone sukcesy w teatrzyku szkolnym „Sigma”: Alan Cichoń.

Uczniowie klasy IIz:  wyróżnienie  Dominik Baranik za wzorowe zachowanie, pilność
w nauce, udział w konkursach plastycznych. Mateusz Król za bardzo dobre zachowanie,
koleżeńskość względem kolegów z klasy oraz udział w konkursach plastycznych. Dawid
Komorowski oraz  Andrzej  Podgórki za  dobre  zachowanie,  udział  w  konkursach
plastycznych oraz pilność w nauce.

Uczniowie klasy IIIz: Serdeczne podziękowania:  Adamowi Oliynyk, Oli Zarębińskiej,
Przemkowi Stadnikowi, Dagmarze Lasek, Grzegorzowi Kosmulskiemu, Julii Rokosz
za wspólną naukę i  zabawę,  za  pozytywne zmiany,  które dają radość i  motywację,  za
sukcesy  odniesione  w  trakcie  całego  I  etapu  edukacyjnego.  Za  udział  we  wszystkich
konkursach  szkolnych  i  klasowych  oraz  uroczystościach,  wyjazdach,  wycieczkach
i imprezach.

Uczniowie  klasy  VIIa:  Iwona  Krzek i  Łukasz  Paczka za  wzorowe  zachowanie,
Krzysztof Miśkiewicz za postępy w nauce i udział w zawodach sportowych,  Mateusz
Kojara za udział w zawodach sportowych.

Uczniowie  klasy  IIIA   za  stworzenie  mega  różnorodnej,  twórczej,  szalonej,  czasem
rozbrykanej klasy! 

Uczniowie  klasy  IIIZA:  Magdalena  Mika za  udział  w  konkursach  szkolnych
i wykonywanie pięknych prac plastycznych.

Uczniowie  klasy  IAP:  Karolina  Bogacz  za  wzorowe zachowanie,  frekwencję,  udział
w konkursach,  występach.  Aleksandra  Gałaś  za  wzorowe  zachowanie,  udział
w konkursach plastycznych,  sumienne dyżurowanie podczas przerw.  Michał  Głowa za
udział  w  występach  zespołu  muzycznego,  reprezentowanie  Ośrodka  w  zawodach
sportowych, prace na rzecz Ośrodka. Wiktoria Kotarba za wzorowe zachowanie, udział
w konkursach, występach. Kamil Kucharski za wzorowe zachowanie, frekwencję, udział
w występach i konkursach szkolnych, reprezentowanie Ośrodka w zawodach sportowych. 
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Uczniowie klasy IIBP: Natalia Opoka, Anita Lasko, Michał Kawaler, Anna Kuć.
Angażowali się zdobywając nagrody i wyróżnienia w zawodach sportowych- pływanie,
tenis, piłka nożna, inne. Ania Kuć i Anita Lasko brał udział w wyjazdach i warsztatach
organizowanych przez ZHP. Michał Kawaler i Natalia Opoka zachwycili swoim udziałem
szkolnym „Mam talent”.

Uczennica klasy IIIBP: Monika Grudzień – za rosnąca samodzielność, wzorową postawę
uczniowską, wyróżniająca się frekwencją oraz pogodą ducha i koleżeńską postawą.

Podziękowania
Dyrekcja  i  Nauczyciele  serdecznie  dziękują  Rodzicom  i wszystkim  bliskim  naszych
uczniów,  za  wszelką  pomoc,  życzliwość,  otwartość, którą  nam  Państwo  okazali
w drugim semestrze bieżącego roku szkolnego.

Serdeczne  podziękowania  panu  Adamowi  Rekuciowi -  wiceprzewodniczącemu  Rady
Rodziców  za  ogromny  wkład  pracy  na  rzecz  Ośrodka  i  jego  uczniów.  Pana
zaangażowanie, kreatywność są dla nas cenne – gorąco dziękujemy za Pana wrażliwość na
potrzeby naszych wychowanków.  Serdeczne  podziękowanie  pani  Annie  Podgórskiej  -
skarbnikowi RR, oraz panu Wojciechowi Opoce przewodniczącemu RR.

Specjalne podziękowania dla Rodziców: pani  Urszuli Hanc za zaangażowanie w  życie
klasy, szkolne zbiórki oraz za owocną współpracę,  pani  Pauli  Karasińskiej oraz panu
Łukaszowi  Sasule za  zaangażowanie  w  życie  klasy  oraz  uczestnictwo  i  pomoc
w wyjazdowych  przedstawieniach  teatrzyku  SIGMA,  pani  Pauli  Kiercul za  owocną
współpracę.

Dla wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów klasy II/IIIa za obecność na występach
i  uroczystościach.  Za  wszelką  pomoc  i  zaangażowanie  w  życie  klasy  i  szkoły  Panu
Adamowi Rekuć, Pani  Elżbiecie Kliś za ogromną życzliwość i wsparcie. Pani  Iwonce
Wasyl, za każdy dzień, każdy uśmiech za bycie prawą i lewą ręką!

Paniom  Iwonie  Polak,  Monice  Król,  Annie  Komorowskiej oraz  panu  Leszkowi
Baranikowi za  współpracę  z  wychowawcą  na  rzecz  klasy  oraz  zaangażowanie
w przygotowaniach uroczystości szkolnych oraz klasowych.

Pani Joannie Stadnik, państwu Ewie i Robertowi Lasek, pani Agnieszce Zarębińskiej,
państwu  Magdalenie i Przemysławowi Kosmulskim, pani  Vicie Oliynyk, pani  Edycie
Rokosz za bardzo dobry kontakt oraz wzorową dotychczasowa współpracę.

Pani Agnieszce Kleczyńskiej i Barbarze Stach za zaangażowanie się w życie klasy.

Serdeczne podziękowanie za współpracę wszystkim Rodzicom uczniów klasy V/VI a.

Pań: Katarzyny Paczki, Urszuli Nosal,  pana  Macieja Kiełkowicza  za zaangażowanie
w życie klasy i szkoły.
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Podziękowania  za  bardzo dobrą  współpracę i  miła  atmosferę  dla  wszystkich rodziców
i opiekunów uczniów klasy  VIIz:  paniom  Jolancie  Bieńkowskiej,  Kazimierze  Bojęś,
Teresie Kaczor i Danucie Cichoń – Psicy.

Podziękowania dla pani Renaty Kmak za pomoc i zaangażowanie w życie klasy. 

Serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom paniom Władysławie Jaromin i  Urszuli
Poślińskiej,  państwu  Annie i Andrzejowi  Moskalom za  wyjątkowe  przygotowanie
uczniów  do  zajęć  i  pracę  w  domu  nad  doskonaleniem  osiągnięć  dydaktyczno  -
wychowawczych ich dzieci, do udziału i pomocy w wycieczkach, imprezach szkolnych
i pozaszkolnych.  Podziękowania  za  miłą  współpracę  z  wychowawcą  klasy
i konsekwentne,  wspólne  rozwiązywanie  zauważanych  problemów.   Panu  Andrzejowi
Moskalowi za przygotowywanie nagrań płyt dla uczniów biorących udział w wycieczkach
i imprezach. Siostrom Anecie i Danieli ze Zgromadzenia s. Kanoniczek Ducha Świętego
za  przykładną  współpracę  i  pomoc  w  rozstrzyganiu  wszelkich  problemów
wychowawczych związanych z ich podopieczną.

Rodzicom Uczniów klasy IIIA   za współpracę i wsparcie. Szkoła bez Was już nie będzie
taka sama…

Paniom:  Małgorzacie  Gałaś,  Annie  Kasperczyk  –  Kotarbie,  za  zaangażowanie
w sprawy klasowe.

Podziękowanie dla  rodziców za udział w życiu klasy IIBP za współpracę i wspieranie
uczniów w ich  aktywnościach  szkolnych  i  pozaszkolnych.  Pani  Małgorzacie  Kuć za
pyszne ciasta Renacie Kawaler za udział w wycieczkach. Panu Wojciechowi Opoce za
pracę w Radzie Rodziców.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów 
w roku szkolnym 2017/2018 

i życzymy bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Zespół Redakcyjny Biuletynu
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