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Z życia Ośrodka
Podsumowanie I semestru przez Pana Dyrektora:
- remont sali muzycznej wraz z pomieszczeniem przed salą muzyczną;
- cyklinowanie 5 pokoi w internacie koszt 6 065 zł;
- remont poddasza: wygospodarowanie 64 metrowego pomieszczenia dla teatrzyku i ZHP
koszt około 30 000 zł;
- remont łazienki w internacie koszt 3 000 zł;
- zakup sprzętu sportowego koszt 5 300 zł;
- doposażenie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w kwocie około 34 000 zł;
- projekt i wykonanie groty solnej;
- wymiana umeblowania w internacie;
- instalacja wentylacji z klimatyzacją w kuchni koszt 75 000 zł;
- klimatyzacja serwerowni koszt 5 000 zł.
Na terenie internatu powstała Grota Solna. Jest ona przeznaczona jest dla dzieci
i młodzieży niepełnosprawnej. Lecznicze oddziaływanie takiego miejsca porównywane
jest z nadmorskim wypoczynkiem - można tam zaznać relaksu, skutecznie wyciszyć się,
odetchnąć świeżym powietrzem, poprawić kondycję, a nawet złagodzić przebieg wielu
męczących dolegliwości. Pobyt w grocie jest bezpłatny. Rodzice / prawni opiekunowie
zobowiązani są dostarczyć do wychowawców klas zaświadczenie od lekarza rodzinnego
o braku przeciwwskazań do przebywania w grocie solnej.
Przebywanie w grocie solnej jest zalecane przy takich schorzeniach, jak: przewlekłe stany
zapalne górnych dróg oddechowych, alergie, choroby układu pokarmowego, schorzenia
dermatologiczne, stany przewlekłego zmęczenia, chroniczny stres, nerwice i inne.
Do przeciwwskazań należą: choroba nowotworowa, gruźlica, stany zapalne wywołane
infekcją wirusową, wysoka gorączka, choroby płuc, choroby nerek, otwarte rany
(uszkodzenia skóry), klaustrofobia (lęk przed zamkniętym małym pomieszczeniem).
Wychowawcy oraz osoby dorosłe przebywające w grocie solnej są zobowiązaniu do
natychmiastowych reakcji w razie pogorszenia się samopoczucia przez podopiecznych.
Życzymy miłego relaksu - Dyrekcja SOSW Nr 2.

Rada Rodziców
Wydatki Rady Rodziców w pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018: zakup
produktów na zapiekanki i owoców na zabawę andrzejkową 361 zł, opłata za autokar na
Mikołajki organizowane przez Straż Pożarną dla uczniów Szkoły Podstawowej 250 zł,
zakup stroików świątecznych 100 zł, zakup produktów na zapiekanki na zabawę
karnawałową 257,30 zł. Zakup kasetki metalowej do przechowywania pieniędzy dla
skarbnika RR 39 zł, zakup potrzebnych druków opłat dla skarbnika RR 8,40 zł. W sumie
RR rodziców wydała 1015,70 zł (tysiąc piętnaście złotych, siedemdziesiąt groszy). Rada
Rodziców serdecznie dziękuje Rodzicom i Opiekunom, którzy dokonali
dobrowolnych wpłat. Prosimy o dalsze dobrowolne wpłaty, są one przeznaczane dla
naszych dzieci a przed nami drugi semestr i imprezy, w których organizację chcielibyśmy
się włączyć.
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Stowarzyszenie „Arkadia”
Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski „Arkadia” przeniosło swoją
działalność do naszego Ośrodka. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego.
Celem Stowarzyszenia jest pomoc uczniom i ich rodzicom oraz nauczycielom
i pracownikom SOSW Nr 2 w Krakowie poprzez: fundowanie stypendiów, refundowanie
wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, zielone szkoły, organizowanie imprez
sportowych, rekreacyjnych i artystycznych, pomoc finansową i rzeczową (w przypadkach
losowych), tworzenie i finansowanie nowatorskich programów edukacyjnych,
wzbogacanie bazy dydaktycznej i lokalowej szkoły. Żeby pomagać, potrzebne są nam
środki finansowe, dlatego prosimy o przekazanie 1% z podatków od dochodów dla rzecz
naszego stowarzyszenia.
„Zawodowe Drogowskazy VII”
Pod taką nazwą w dniach 16-27 października 2017 roku odbył się projekt zorganizowany
przez Stowarzyszenie „Arkadia” uczestniczyło w nim ośmiu uczniów naszej szkoły. Przez
niemal dwa tygodnie pod opieką pań: Anety Kozak i Doroty Ruchały gimnazjaliści
uczestniczyli w warsztatach doskonalących swoje umiejętności, zobaczyli jak wygląda
praca kucharza, cukiernika, hotelarza oraz ogrodnika. Podczas pobytu w Korbielowie nie
zabrakło wycieczek i spacerów, zwiedzili Wisłę, Muzeum Browaru w Żywcu, poznali
kulturę Górali koniakowskich – piękne koronki, zdobyli również górę Pilsko, a codziennie
korzystali z basenu znajdującego się w ośrodku. Czas spędzony na tej Zielonej Szkole był
bardzo wartościowy, nie tylko w nową wiedzę ale również w nowe znajomości.
Spotkanie artystyczne ,,S-cool show”
24 listopada 2017 roku na Dużej Scenie Teatru Ludowego w Krakowie odbył się
premierowy ,,S-cool show” zespołów artystycznych. Nasz Ośrodek był organizatorem
spotkania artystycznego dzieci i młodzieży z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Na
scenie wystąpiło 10 Zespołów: „Aslan”z SOSW Nr 1 w Krakowie, Zespół taneczny
,,Bajka” z Zespołu Szkół Specjalnych dla Niesłyszących i Słabosłyszacych w Tarnowie,
Zespół taneczny ,,Szok” z SOSW w Skawinie, Zespół Muzyczny „Promyk” z SOSW Nr 2
w Krakowie, „Puzzle” z SOSW – SP w Chrzanowie, „Taki Teatr” z SOSW – ZSZ
w Chrzanowie, „Flash” z ZSS Nr 14, Zespół Teatralny ,,Sigma” SOSW Nr 2 w Krakowie.
Profesjonalne jury pod przewodnictwem Jerzego Fedorowicza juniora oceniło dorobek
artystyczny zespołów. Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni. Ponadto Justyna Śliwa,
Angelika Mrozowska, Jakub Wonakowski i Oliwia Jankowicz otrzymali nagrody
indywidualne. Przegląd dorobku artystycznego zespołów ze szkolnictwa specjalnego
poprowadził aktor Teatru Ludowego Piotr Piecha. Projekt był współfinansowany ze
środków budżetu Województwa Małopolskiego. Współgospodarzami imprezy byli:
Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Kształcenia Specjalnego, Teatr
Ludowy pani dyrektor Małgorzata Bogajewska, wicedyrektor Jerzego Fedorowicz junior.
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Z życia Szkoły
Dzień Chłopaka
29 września 2017 roku w szkole przygotowano niespodziankę dla naszych dżentelmenów.
Piątkowe przedpołudnie spędzili na seansie filmowym. W trakcie projekcji „Avatara”
dodatkowo odbyło się losowanie nagród, szczęśliwcy nabyli: honorowane przez
nauczycieli „kupony na nieprzygotowanie do lekcji bez konsekwencji”, męskie przybory
toaletowe oraz słodycze. Imprezę przygotowały panie: Anna Wiśniewska i Anna Koper.
Akademia z okazji Święta Niepodległości
10 listopada 2017 roku odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca 99 rocznicę
odzyskania niepodległości przez Polskę. Piękną, wzruszającą opowieść o losach naszej
Ojczyzny przygotowali uczniowie z paniami: Grażyną Ciosek i Moniką Jaroszyńską.
Dekorację przygotowała pani Małgorzata Babik. Operatorom muzycznym był pan Dariusz
Górak.
Zabawa Andrzejkowa
29 listopada 2017 roku w naszym Ośrodku odbyły się dwie zabawy andrzejkowe: dla
uczniów klas: I-VIIz, oraz dla uczniów klas: VIIa, Gimnazjum i SPdP. Uczniowie
wspaniale bawili się przebywając pod opieką swoich wychowawców oraz pani dyrektor
Anny Dudy – Kras. Aby nie zabrakło sił uczniowie posilili się owocami, ciastami, zaś
wieczorem mogli skosztować pyszne zapiekanki. Starsi uczniowie włożyli bardzo dużo
pracy i zaangażowania w przygotowanie poczęstunku. Przygotowali go pod opieką pań:
Doroty Brach, Danuty Adrych - Prośniak i Renaty Sobczyszyn. Za dekorację, nagłośnienie
dziękujemy Samorządowi Szkolnemu i jego opiekunce pani Marcie Majce oraz pani
Izabeli Włodarz i panu Dariuszowi Górakowi. Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców
za zakupienie owoców i składników na zapiekanki. Dziękujemy paniom Studentkom,
które przygotowały wróżby dla młodszych uczniów.
Spotkanie Opłatkowe
21 grudnia 2017 roku tradycyjnie jak co roku w szkole odbyło się Spotkanie Opłatkowe.
Uroczystość rozpoczęła się od przyjęcia Betlejemskiego Światła Pokoju przez pana
Dyrektora Józefa Pacułę z rąk naszych harcerzy. Następnie uczniowie z Rodzinami,
zaproszeni goście obejrzeli „Jasełka” przedstawione przez Zespół Teatralny „Sigma”. Po
wzruszającym spektaklu w klasach wraz z rodzinami łamaliśmy się opłatkiem, zjedliśmy
posiłek i śpiewaliśmy kolędy.
Zabawa karnawałowa
18 stycznia 2018 roku uczniowie pod opieką wychowawców bawili się na zabawie
karnawałowej. Zabawa odbyła się w dwóch turach: dla młodszych i starszych uczniów.
Wspaniałą zabawę poprowadził dj Piotr Pańszczyk. Zabawy przygotowała
i przeprowadziła pani Marta Majka. Poczęstunek przygotowali uczniowie Szkoły
Przysposabiającej do Pracy pod nadzorem pań: Doroty Brach, Doroty Nowakowskiej
i Renaty Sobczyszyn. Produkty zakupili i dostarczyli przedstawiciele Rady Rodziców,
włączając się czynnie w przygotowanie zapiekanek i obsługę imprezy. Dekorację
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z uczniami przygotowała pani Małgorzata Babik, pan Dariusz Górak oraz panie Izabela
Włodarz i Sylwia Kosałka.
Czwarte Wspólne Kolędowanie
Odbyło się w naszej Szkole w dniu 24 stycznia 2018 roku. Zwyczaj kolędowania narodził
się jeszcze w pogańskich czasach rzymskich, gdy to w pierwszych dniach roku sąsiedzi
i krewni odwiedzali się wzajemnie, obdarowywali się prezentami i śpiewali pieśni
calendae, chwalące początek miesiąca, domowników i otoczenie. Muzyka bowiem łączyć
miała obyczaje i od zarania dziejów była wyrazem radości. Właśnie ta radość
towarzyszyła nam wszystkim w trakcie naszego wspólnego kolędowania. Mogliśmy
posłuchać i zaśpiewać wraz z zaproszonymi gośćmi i rodzicami popularne i te mniej znane
kolędy i pastorałki. Jedne przypominały uroczyste hymny czy wzruszające kołysanki inne
wesołe przyśpiewki ludowe. Była również kolęda w stylu hip–hopu i kolęda do której
wykonany został układ choreograficzny. Każda klasa prezentowała się wspaniale
i z dużym zaangażowaniem wykonała przygotowaną kolędę. Mogliśmy również posłuchać
nauczycieli, którzy zaprezentowali trzy kolędy w oryginalnej aranżacji. Nasze radosne
spotkanie zakończyło się uroczystym otwarciem groty solnej, która znajduje się
w podziemiach naszego Ośrodka. Przygotowanie uczniów: wychowawcy wraz
z nauczycielami zajęć muzycznych paniami Agnieszką Klubą i Martą Majką.

Z życia klas, wycieczki szkolne
Uczniowie klasy I a wychowawczyni mgr Weronika Styrna
- Wizyta w papugarni.
- Jesienna wycieczka do parku Bednarskiego.
- Wyjście do kina na seans pt. „Pierwsza gwiazdka”.
- Wizyta w kawiarni „Absurdalia Cafe”.
- Udział w przeglądzie artystycznym ,,S-cool show” w Teatrze Ludowym.
- Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.
- Pasowanie pierwszoklasistów.
- Zabawa andrzejkowa.
- Zabawa karnawałowa.
- Klasowa Wigilia.
- Warsztaty pierniczkowe.
- Uczniowie zaangażowani w zbiórki organizowane na terenie szkoły.
- Wszyscy uczniowie brali udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Uczniowie brali udział w konkursie recytatorskim: „Najpiękniejsze wiersze na Boże
Narodzenie”.
Uczniowie klasy I z wychowawczyni mgr Monika Kołodziej
Uczniowie mieli okazję wyjść na basen, udać się do Parku Lotników, gdzie karmili
wiewiórki, oglądąć spektakl pt. „Kot w butach” w Teatrze Współczesnym, zwiedzić
i podziwiać Muzeum Żywych Motyli oraz wziąć udział w przeglądzie artystycznym „Scoll show” w Teatrze Ludowym. Wspólnie obchodzili urodziny Mikołaja i Janka.
Przygotowali się do uroczystości pasowania na ucznia podczas której wystąpili.
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Uczestniczyli w zabawie andrzejkowej i karnawałowej, wigilii klasowej oraz w szkolnym
kolędowaniu.
Uczniowie klasy II/III a wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód
- Udział warsztatach kulinarnych w Pizzerii Dominium.
- Lekcja patriotyczna, akcja ogólnopolska „Kartka dla Powstańca”.
- Wyjście do kina na film pt „ Fernando”.
- Uroczyste świętowanie urodzin uczniów.
- Prezentowanie swojej wiedzy i umiejętności podczas zajęć ze studentami UP.
- Wycieczka do Szkoły Aspirantów Straży Pożarnej.
- Zabawa andrzejkowa.
- Zabawa karnawałowa.
- Klasowa Wigilia.
- Mikołajki w Straży Pożarnej.
- Mikołajki w klasie.
- Wizyta weterynarza w klasie.
- Warsztaty „Legendy” w Świetlicy Ikar.
- Wycieczka do Krainy Świętego Mikołaja.
- Udział w Warsztatach plastycznych z okazji Dnia Babci i Dziadka w świetlicy
terapeutycznej IKAR.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy II z wychowawczyni mgr Anna Koper
- Imprezy klasowe: urodziny klasowe, Andrzejki, Mikołajki, wigilia klasowa.
- Imprezy szkolne: Dzień Chłopaka - organizowany dla całej szkoły, udział w biciu
rekordu w resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO), udział w II ogólnopolskiej edycji
kampanii BohaterON – włącz historię! Zabawa Andrzejkowa – dla szkoły podstawowej.
Wspólne kolędowanie dla dzieci i rodziców.
- Wycieczki: wycieczki do Parku Bednarskiego „Obserwacja jesieni”, „Obserwacja
nadchodzącej zimy”. Wyjście do McDonald's w ramach nagrody za zdobyte punkty
z zachowania.
Uczniowie klasy III z wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk
W tym semestrze odbyło się wiele uroczystości, imprez i wycieczek m.in.: uczciliśmy
urodziny Adama Oliynyk, Oli Zarębińskiej, Przemka Stadnika i Grzegorza Kosmulskiego,
bawiliśmy się na zabawie andrzejkowej, odwiedził nas i obdarował fantastycznymi
upominkami św. Mikołaj, obejrzeliśmy piękny występ jasełkowy i składaliśmy sobie
życzenia podczas wspólnej wigilii. Jak co roku odkrywaliśmy nasze talenty podczas
wspólnego kolędowania. Ponadto wspaniale bawiliśmy podczas wyjścia na basen, byliśmy
w parku Lotników, gdzie karmiliśmy wiewiórki, obejrzeliśmy spektakl „Kot w butach”
w Teatrze Współczesnym, odwiedziliśmy papugarnię podczas wizyty na krakowskim
Rynku. Poza tym uczestniczyliśmy w występach, uroczystościach i akademiach.
Uczniowie klasyV/VIa wychowawczyni mgr Sylwia Kosałka
- Interaktywna gra terenowa „Tajemnice Pana Bednarskiego”.
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- Wyjście do Kina na film „Tarapaty”.
- Wyjście na wystawę prac inspirowaną twórczością Stanisława Wyspiańskiego.
- Wizyta klasy w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.
- Integracyjny Festyn Sportowy.
- Wyjście do Teatru Ludowego S-cool show.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Wycieczka do Straży Pożarnej Mikołajki.
- Warsztaty taneczne „Dom Harcerza”.
- Warsztaty w Castoramie „Majsterkowo”.
- Uroczysta Wigilia.
- Wycieczka do Zatoru: Park Świętego Mikołaja”.
- Udział w licznych zawodach sportowych na terenie Ośrodka i poza nim.
- Imprezy klasowe: urodziny Huberta, Marysi, Paulinki, Oliwii.
- Czynne uczestnictwo w przygotowaniach na terenie Ośrodka (dekoracje, przygotowanie
sali).
- Udział w akademiach szkolnych.
Uczniowie klasy Vz wychowawczyni mgr Agata Adamek
- wyjście integracyjne na Kopiec Kraka;
- piknik integracyjny w parku Bednarskiego;
-Teatr Współczesny spektakl pt. „Wyspa skarbów”;
- wyjście do Szkoły Aspirantów w Nowej Hucie;
- wyjście na Cmentarz Rakowicki- Szlakiem Pomników i Grobów;
- cykliczne wyjścia do Domu Kultury Dom Harcerza na warsztaty taneczne;
- warsztaty w Fabryce Czekolada Kraków, ul. Grodzka;
- Teatr Ludowy – Festiwal Radości i Zabawy;
- zabawa andrzejkowa;
- zabawa karnawałowa;
- klasowa Wigilia;
- udział w spotkaniu Mikołajkowym w Państwowej Straży Pożarnej;
- zwiedzanie Szopek Krakowskich w Rynku i okolicach;
- wyjazd do Zatorlandu – Osada Świętego Mikołaja.
Uczniowie klasy VI z wychowawczyni mgr Marta Majka
- Świętowanie Dnia Chłopaka.
- Świętowanie Światowego Dnia Uśmiechu.
- Wyjście do Teatru Ludowego na Festiwal ,,S-cool show”.
- Warsztaty czekoladowe w Manufakturze Czekolady w Krakowie.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Mikołajki klasowe.
- Wyjście do Straży Pożarnej na Mikołajki.
- Uroczysta Wigilia.
- Wycieczka do Parku Św. Mikołaja w Zatorze.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym Kolędowaniu.
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- Świętowanie urodzin klasowych.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy VII a wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska
- Wycieczka do kina Cinema City Bonarka na film pt. „Valerian i miasto tysiąca planet”.
- Dzień Chłopaka.
- Projekt edukacyjny „Hejtu nie promuję, bo hejt banuję”.
- Wycieczka do Straży Pożarnej.
- Warsztaty poetyckie.
- Udział w przeglądzie „S-Cool Show” w Teatrze Ludowym.
- Zabawa Andrzejkowa.
- Wycieczka do Straży Pożarnej na spotkanie ze Świętym Mikołajem.
- Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne Święta”.
- Szkolna Wigilia.
- Zabawa Karnawałowa.
- Szkolne Kolędowanie.
- Projekt edukacyjny „Bieg po zdrowie”.
- Świętowanie urodzin uczniów.
- Walentynki.
- Udział w konkursach plastycznych: „Witraż jesienny”, „Aniołek”.
Uczniowie klasy VII z wychowawczyni mgr Katarzyna Janota
- Całodniowa wycieczka do DinoZatorlandu w Zatorze.
- Wycieczka na Cmentarz Rakowicki.
- Udział w projekcie „Taniec Kreatywny”zorganizowanym przez „Dom Harcerza”.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Spotkanie mikołajkowe w V Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.
- Zwiedzanie Szopek bożonarodzeniowych w krakowskich kościołach.
- Uroczysta Wigilia.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym Kolędowaniu.
Uczniowie klasy II A wychowawczyni mgr Izabela Włodarz
- Udział w Wojewódzkim Turnieju Bowling - Natalia Toporowska - I miejsce.
- Udział w Wojewódzkim Turnieju w Koszykówce Bartosz Cholbart - II miejsce.
- Udział w Międzyszkolnych Zawodach w Tenisie Stołowym Natalia Toporowska
I miejsce, Szymon Wesołowski - I miejsce, Jacek Andruszko - II miejsce.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Uroczysta Wigilia.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym Kolędowaniu.
Uczniowie klasy II Z wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba
- Odwiedziny Oliwki w miejscu zamieszkania.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Wyspa skarbów”.
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- Uczestniczenie w I edycji „S-cool show” w Teatrze Ludowym.
- Świętowanie urodzin klasowych (Staś i 18 urodziny Natalii).
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Wizyta Mikołaja.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Udział w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
Uczniowie klasy III A wychowawczyni mgr Aneta Kozak
- dwukrotny wyjazd do Zatorlandu;
- 2 tygodniowy wyjazd do Korbielowa w ramach projektu „Zawodowe drogowskazy”;
- udział w 3 lekcjach bibliotecznych w Bibliotece Miejskiej przy ul. Rajskiej;
- udział w pikniku integracyjnym w Parku Bednarskiego;
- udział w festiwalu artystycznym S’Cool Scholl w Teatrze Ludowym;
- wyjście do Teatru Ludowego na spektakl pt. „Błysk Rekina”;
- wyjście na dni otwarte do: Szkoły Zawodowej na os. Sportowym, Szkoły przy
ul. Szujskiego, oraz do warsztaty na ul. Barskiej;
- udział w Uroczystościach Szkolnych, w tym zabawie karnawałowej, wigilii klasowej,
Kolędowaniu Szkolnym.
Uczniowie klasy A wychowawczyni mgr Anna Czaniecka
- powitanie jesieni, powitanie zimy;
- zabawa andrzejkowa;
- wizyta Mikołaja;
- spotkanie opłatkowe;
- zabawa karnawałowa;
- kolędowanie;
- urodziny Pawła Kocajdy;
- wyjście do Parku Bednarskiego – powitanie jesieni;
- wyjście do Teatru Ludowego – przegląd artystyczny „S-cool show”;
- wyjście tematyczne do sklepu oraz McDonalda – posługiwanie się pieniędzmi,
zachowanie się w miejscach publicznych.
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. Asystowanie (w roli widza) podczas bicia rekordu Guinessa
w resuscytacji krążeniowo oddechowej.
Uczniowie klasy IIIZ B wychowawca mgr Jerzy Wieszczak
- wycieczka Rajd „Granica” – Szklarska Poręba – 4-dniowa – Krzysztof Szczepanik;
- wycieczka do „Zatorlandu” – 1 dniowa- cała klasa;
- wycieczka do Zakopanego – Otwarcie Roku Harcerskiego – 3-dniowa – Mateusz
Dądzik, Krzysztof Szczepanik;
- obchodzimy imieniny Edyty Dymurskiej;
- obchodzimy „Dzień chłopaka”;
- świętujemy 18-ste urodziny Leonarda Dworeckiego;
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- obchodzimy imieniny Leonarda Dworeckiego;
- uczestniczenie w akademii z okazji Święta Narodowego;
- wyjazd na warsztaty PFRON – Olsztynek - 7-niowy – Edyta Dymurska;
- wyjście do teatru Ludowego na imprezę „S-cool show”;
- odwiedziny Św. Mikołaja;
- Jasełka, uroczysta wigilia szkolna;
- udział w zabawie karnawałowej;
- wspólne kolędowanie;
- zbieramy cały czas zużyte baterie;
- bierzemy udział w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka” i „Góra grosza”;
- wszyscy uczniowie są zaangażowani w działalność harcerską.
Uczniowie klasy IIIZ C wychowawca mgr Barbara Orzechowska
- Rajd ,,Granica” w Szklarskiej Porębie.
- Inauguracja Roku Harcerskiego w Zakopanem.
- Projekt organizowany przez PEFRON ,,Odkrywam Siebie” w Olsztynku.
- Wycieczka do Huty Szkła - obserwacja produkcji szkła.
- Rekreacyjno - dydaktyczna Zatorland.
- Wawel i Rynek – przekazanie Betlejenskiego Światła Pokoju.
- Noworoczne spotkanie w SOSW ul. Tyniecka.
- Rajd karnawałowy w Nowym Targu.
- Film,,Emotki”.
- Spektakl „Wyspa skarbów”.
- Muzeum ziemi podhalańskiej.
- Andrzejki.
- Wigilia.
- Zabawa karnawałowa.
- Udział uczniów w konkursie recytatorskim.
- Na kolędowaniu szkolnym cała klasa wraz z rodzicami i wychowawcą zaśpiewali
pastorałkę ,,Do stajenki”.
Uczniowie klasy IAP wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn
- Wycieczka do Parku Rozrywki w Zatorze.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Udział w akcji pisania kartek do Powstańców.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Wyspa Skarbów”.
- Świętowanie Dnia Chłopaka.
- Dwukrotnie udział w warsztatach czytelniczych w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
- Wyjście na pocztę, druki wypełnianie, nadawanie poczty.
- Udział w przeglądzie artystycznym ,,S-cool show” w Teatrze Ludowym.
- W ramach preorientacji zawodowej udział w warsztatach: praca piekarza, kasjera
w „Auchan”, kulinarnych w pizzerii „Dominium”, w telewizji TVN: reżyser, kamerzysta,
aktor, „Majsterkowo” w Castoramie Zakopianka.
- Wyjście na cmentarz Rakowicki.
- Dwukrotne wyjście na Wawel: zwiedzanie komnat królewskich, oraz zbrojowni
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i skarbca.
- Wycieczka na baseny termalne do Chochołowa.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Wyjście na koncert do Filharmonii.
- Udział w szkolnym konkursie recytatorskim „Moje Boże Narodzenie”.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Uroczyste Spotkanie Opłatkowe z rodzinami.
- Uroczyste urodziny Wiktorii.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
- Wyjazdy uczniów w ramach drużyny harcerskiej.
Uczniowie klasy IBP wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Wyspa Skarbów”.
- Udział w warsztatach „A może będę…”, „Opowieść Wigilijna” w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Krakowie.
- Świętowanie Dnia Chłopaka w kawiarni „Czarodziej”.
- Udział w warsztatach filmowych w Telewizji TVN.
- Wycieczka na baseny termalne do Chochołowa.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Wyjście do Teatru Ludowego – udział w przeglądzie artystycznym „S – cool show”.
- Udział w szkolnym konkursie recytatorskim „Moje Boże Narodzenie”.
- Uroczyste Spotkanie Opłatkowe z rodzinami.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Uczniowie klasy IIAP wychowawczyni mgr Monika Porębska
- Dzień Chłopaka z wyjściem do kina i poczęstunkiem w restauracji.
- Klasa zorganizowała 3 przyjęcia urodzinowe.
- Wszyscy uczniowie kontynuują w klasowe przerwy owocowe podczas których jedzą
owoce i warzywa.
- Klasa brała dwukrotnie udział w przedstawieniach teatralnych oraz warsztatach
teatralnych w Teatrze Współczesnym oraz Teatrze Ludowym.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Dwukrotny udział w warsztatach bibliotecznych w Bibliotece Wojewódzkiej.
- Udział w warsztatach w Castoramie „Majsterkowo”.
- Udział w warsztatach profilaktycznych organizowanych przez Monar.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Uroczyste Spotkanie Opłatkowe.
Uczniowie klasy IIBP wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz
Obchodziliśmy Dzień Zdrowego śniadania, Światowy Dzień Zwierząt. Wzięliśmy udział
w całodniowej wycieczce do Zatorlandu. Klasa uczestniczyła w zajęciach warsztatowych
„Dbamy o nasze zdrowie” „Auchan”, „A może będę” w Wojewódzkiej Bibliotece
Publicznej. Udział Natalii III m-ce i Michała I m-ce w Międzyszkolnym konkursie
plastycznym „Psy i koty w literaturze” zorganizowanym przez SOSW w Skawinie. Natalia
Opoka i Michał Kawaler zostali laureatami w IX Konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze
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wiersze na Boże Narodzenie”. Zorganizowano wyjcie do kina na film pt. „Listy do M”.
Dzień Chłopaka tym razem zorganizowaliśmy w kawiarni, gdzie uczyliśmy się
samodzielnej obsługi i właściwych w tym miejscu zachowań. Wzięliśmy udział w zabawie
andrzejkowej, uroczystej wigilii klasowej, zabawie noworocznej, gdzie uczniowie
pomagali w ich przygotowaniu na zajęciach z PdP . Jak co roku uczniowie przygotowali
upominki dla rodziców, wręczone w czasie wspólnego spotkania. Udział całej klasy
w uroczystym koncercie „Kolędujemy”. Udział uczniów w licznych szkolnych konkursach
plastycznych, muzycznych - zdobywanie nagród i wyróżnień. Udział klasy w akcjach
szkolnych: Zbieramy Baterie, Góra Grosza, Gwiazdka dla Zwierzaka. Cały semestr
opiekowaliśmy się pracownią przyrodniczą i zwierzyńcem. Miały miejsce wyjazdy
uczniów na warsztaty i wycieczki z drużyną harcerską „Tornado”- Olsztynek, Nowy Targ.
Klasa IIIAP wychowawczyni mgr Dorota Brach
- Całodniowa wycieczka do Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze.
- Czterodniowa wycieczka do Szklarskiej Poręby – udział w XXV Ogólnopolskim Rajdzie
Harcerskim „Granica”.
- Trzydniowa wycieczka do Zakopanego – udział w Inauguracji Roku Harcerskiego.
- Udział w warsztatach „A może będę…” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
w Krakowie.
- Wyjście do Młodzieżowego Domu Kultury na wystawę „Śladami Stanisława
Wyspiańskiego”.
- Udział w warsztatach „Dbamy o nasze zdrowie” w Hipermarkecie Auchan.
- Udział w warsztatach filmowych w Telewizji TVN.
- Całodniowa wycieczka do parku wodnego Chochołowskie Termy.
- Wyjście do Teatru Ludowego – udział w przeglądzie artystycznym „S – cool show”.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Udział w szkolnym konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże
Narodzenie”.
- Klasowe świętowanie urodzin uczniów.
- Wizyta Świętego Mikołaja w naszej kasie.
- Udział w zajęciach zespołu muzycznego „Promyk”.Udział w zajęciach zespoły
teatralnego „Sigma”.
- Uroczysta Wigilia w klasie z udziałem Rodziców.
- Udział w spotkaniu opłatkowym Drużyn Harcerskich.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Trzydniowa wycieczka do Nowego Targu – udział w Harcerskim Rajdzie
Karnawałowym.
- Udział w licznych akcjach i konkursach plastycznych organizowanych przez nasz
Ośrodek.
Klasa IIIBP wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek
W mijającym semestrze klasa trzykrotnie udział w Warsztatach w Bibliotece Publicznej
przy ulicy Rajskiej. Każde ze spotkań warsztatowych dały uczestnikom inne doznania.
I tak warsztaty „A może będę…” prezentowały zawody i możliwość jakie stawia przed
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uczniami wybór dalszego kształcenia. Warsztaty „Opowieść wigilijna” wprowadziły
wszystkich w nastrój i magię Świat Bożego Narodzenia. Ostatnie warsztaty pt „Pies
Baskervill`ów” pozwoliły Nam poczuć się detektywem, odkrywcą i artystą plastykiem
równocześnie. Mamy nadzieję na dalsze spotkania w Bibliotece.
W ramach pogłębiania i doskonalenia umiejętności sportowych Darek Fudalej wziął udział
w zawodach w piłce koszykowej, treningu wioślarstwa oraz w rywalizacji w jeździe
terenowej na rowerze. Wszystkie sportowe spotkania odbyły się pod czujnym okiem pani
Izabeli Włodarz. Nadal dość silnie jesteśmy związani z klasą IIAP. Wspólnie
zorganizowaliśmy wieczór wigilijny w szkole – pełen kolęd i tradycji. Razem też
uczciliśmy Dzień Chłopaka wspólnie wychodząc do kina Cinema City Zakopianka na film
pt: ”Tarapaty”. Odwiedziliśmy także Teatr Współczesny biorąc udział w przedstawieniu
„Wyspa Skarbów”. W klasie jak co roku wspólnie obchodzimy imieniny i urodziny
kolegów. W tym roku wyjątkowe były urodziny Samuela. Zorganizowane z pomocą Jego
Mamy – pełne słodkiego poczęstunku, życzeń, radosnych rozmów. A zakończone
uroczystym koncertem ulubionych melodii zagranych przez Jubilata na keyboardzie. Jak
co roku, nasz kolega, Jakub Fądziel brał udział w Szkolnym Konkursie recytatorskim
„Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”. Zajął II miejsce. Gratulujemy! Wszyscy
uczniowie klasy wzięli udział również w corocznym uroczystym szkolnym Kolędowaniu,
prezentując (przy wydatnym wsparciu Grupy Przyjaciół) pastorałkę Kuby Badacha
pt „Mario, czy już wiesz…” . To był bardzo wzruszający dla Nas występ, a wszystkim
Przyjaciołom z całego serca DZIĘKUJEMY. Uczniowie klasy III BP biorą także czynny
udział w większości konkursów organizowanych na terenie Ośrodka. Są członkami
Drużyny Harcerskiej „Nieprzetartego szlaku” oraz muzycznego zespołu Promyk. Mamy
nadzieję że kolejny semestr przyniesie Nam jeszcze więcej wspólnych wspaniałych chwil,
przygód i doznań.

Konkursy, spotkania, warsztaty
Detektywistyczna gra terenowa „Tajemnice Pana Bednarskiego”
15 września 2017 roku uczniowie klasy piątej z paniami Sylwąa Kosałką i Małgorzatą
Babik wzięli udział w grze, której ideą przewodnią była możliwość poznania historii
Podgórza, jego topografii, zabytków i wybitnych postaci poprzez zabawę interaktywną,
polegającą na tropieniu i poznaniu postaci znakomitego obywatela podgórza: Wojciecha
Bednarskiego. Gra w formie spaceru interaktywnego o historii Podgórza zorganizowana
została w ramach Podgórskiej Jesieni kulturalnej przez Centrum Kultury Podgórza i Radę
Dzielnicy XII.
Warsztaty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej
29 września 2017 roku uczniowie wszystkich klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy
wraz z wychowawcami w ramach preorientacji zawodowej wzięli udział w warsztatach
„A może będę”. 4 grudnia 2017 roku uczniowie klas IAP i IBP uczestniczyli
w warsztatach „Opowieść Wigilijna” z wychowawczyniami Danutą Adrych - Prośniak
i Renatą Sobczyszyn. 11 grudnia 2017 roku uczniowie klas IIIA i IIAP odbyli warsztaty
„Opowieść Wigilijna” - opieka pani Aneta Kozak i pan Dariusz Górak.
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Wernisaż prac plastycznych „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”
11 października 2017 roku uczniowie klasy Va i IIBP z paniami Sylwią Kosałką
i Małgorzatą Babik, uczestniczyli w wernisażu, gdzie oglądali dziecięce prace plastyczne,
inspirowane twórczością wybitnego polskiego artysty: Stanisława Wyspiańskiego.
Wystawa miała miejsce w MDK „Dom Harcerza” przy ul. Reymonta 18. Były to prace
wykonane przez dzieci w ramach festynu, który odbył się w czerwcu 2017 roku w Parku
Korzkiewskim pod hasłem „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”. Gospodarze przyjęli nas
słodkim poczęstunkiem i upominkami, a także oprowadzili po wszystkich zakamarkach
placówki, zapraszając jednocześnie na kolejny Festyn.
Konkurs plastyczny „Jesienne drzewo”
Konkurs zorganizowały panie Małgorzata Babik i Sylwia Wota, był on adresowany do
dzieci z rożnych placówek szkolnictwa specjalnego i integracyjnego. Nadesłano bardzo
dużo pięknych prac, z których nagrodzono ponad trzydzieści.
Konkurs plastyczny na „Najpiękniejszego Anioła”
Konkurs został zorganizowany w grudniu przez panie Małgorzatę Babik i Annę
Wiśniewską. Śliczne Anioły zdobiły nasz korytarz do końca karnawału.
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 pierwszym semestrze b.r. byli zapraszani na darmowe spektakle. Za co jeszcze raz
serdecznie dziękujemy. 28 września 2017 roku spektakl pt. „Wyspa Skarbów” obejrzeli
uczniowie klas: Vz, IIIZC, IAP, IBP, IIBP z wychowawczyniami: Agatą Adamek, Barbarą
Orzechowską, Renatą Sobczyszyn, Danutą Adrych - Prośniak, Zofią Rysiewicz.
11 października 2017 roku uczniowie klas: VIIz, IIZ, IIAP, IIIBP z wychowawczyniami:
Katarzyną Janotą, Agnieszką Klubą, Moniką Porębską i Joanną Skrzywanek obejrzeli
spektakl pt. „Wyspa Skarbów”. Współpracę podjęła i koordynacją wyjść zajmuje się pani
Renata Sobczyszyn.
Projekt Edukacyjny „Hejtu nie promuję, bo hejt banuję”.
10 października 2017 roku w ramach obchodów Światowego Dnia Godności, we
współpracy z Global Dignity Poland oraz Fundacją Świadomego Rozwoju
i Wydawnictwem Nowa Era, dołączyła do nich i nasza szkoła angażując dzieci kilku klas
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Podczas warsztatów przeanalizowaliśmy zjawisko
hejtu. Uczniowie poprzez udział w zajęciach poznali sposoby, które mogą pomóc im
poradzić sobie w sytuacji zetknięcia się z problemem hejtu i mowy nienawiści
w internecie. Projekt z uczniami przeprowadziła pani Anna Wiśniewska.
Warsztaty w Auchan
16 października 2017 roku uczniowie klas IAP, IIBP, IIIAP z wychowawczyniami: Renatą
Sobczyszyn, Zofią Rysiewicz, Dorotą Brach w ramach preorientacji zawodowej wzięli
udział w warsztatach w Auchan - Bonarka. Zapoznali się od „strony kuchni” z organizacją
pracy marketu. W piekarni zaznajomili się z pracą piekarza i samodzielnie przygotowali
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pizzę. Podczas, gdy ciasto wyrastało i pizza się piekła zmierzyli się z pracą kasjera. To
były bardzo emocjonujące chwile spędzone na prawdziwych stanowiskach pracy.
Warsztaty w pizzerii „Dominium”
W warsztatach kulinarnych w pizzerii wzięli uczniowie klasy II/IIIa - „Dominium Bonarka”, a następnie uczniowie klasy IAP „Dominium” – Rynek Główny. Zapoznali się
z mapą potraw w różnych regionach Włoch, historią powstania pizzy oraz przepisem na
oryginalną włoską pizzę. Samodzielnie przygotowali ulubioną pizzę, by potem ze
smakiem ją zjeść. Na koniec każdy uczestnik otrzymał „Dyplom Ukończenia Kursu
Małego Pizzera Restauracji Gusto Dominum” oraz drobne upominki.
W Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
26 października 2017 roku uczniowie naszej szkoły wyruszyli do Szkoły Aspirantów PSP .
Największe zainteresowanie wzbudził wóz strażacki, do którego uczniowie mogli wejść
i poczuć się jak prawdziwi strażacy. Zobaczyliśmy wykorzystywaną w akcjach aparaturę
oraz wyposażenie wozu strażackiego. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób strażacy
przygotowują się do akcji, gdy spieszą z pomocą. Wyjście do siedziby Straży Pożarnej
było dla naszych uczniów niezapomnianą przygodą, a jednocześnie ważną lekcją
dotyczącą zagrożeń i zachowania bezpieczeństwa. Wszyscy przypomnieli sobie, jak
należy zachować się w sytuacjach zagrożenia, gdzie można otrzymać pomoc, kogo
zawiadomić i w jaki sposób udzielić informacji na temat zdarzenia. Dziękujemy Panu
Adamowi Rekuć za pomoc w organizacji wycieczki.
Warsztaty w Telewizji TVN
W ramach preorientacji zawodowej 27 października 2017 roku uczniowie klas IAP, IBP,
IIIAP z wychowawczyniami wzięli udział w warsztatach w TVN. Zapoznali się z pracą
aktora, dziennikarza, operatora kamer, reżysera. Wspaniale oprowadzał, opowiadał o pracy
aktora pan Jerzy Kramarczyk. Zaprezentował głosy postaci, które dubbingował m. in.
Strażaka Sama i Smerfs Cherlaka. Uczniowie zobaczyli pomieszczenia reżyserskie, studia
nagrań, m.in. studio, w którym nagrywany jest program Ewy Drzyzgi „36,6 st. C”.
Zwiedzili budynki - plany nagrań seriali „Szkoła” i „Szpital”. Dowiedzieli się dlaczego
prezenterki pogody nie mogą być ubrane na zielono, a także co tak naprawdę widzi aktor
wyglądając przez okno. Atrakcją, której nikt się nie spodziewał, było nagranie wywiadu,
który przeprowadziła z uczniami pani Renata Sobczyszyn, zaś operatorami kamer były
panie: Danuta Adrych - Prośniak i Dorota Brach. Panie debiutowały w nowych rolach
i również były bardzo przejęte. Wrażeń było co niemiara! Na koniec uczniowie otrzymali
płytę z nagranym wywiadem i zdjęcia z autografami aktorów. Warsztaty zorganizowała
pani Renata Sobczyszyn.
Zajęcia z robotyki
27 października 2017 roku w naszym Ośrodku przeprowadzone zostały zajęcia z robotyki,
w których wzięli udział uczniowie klasy V/VI a. Dzieci budowały roboty z klocków lego,
a następnie własnoręcznie je programowały przy użyciu komputera. Była to doskonała
zabawa oraz rodzaj nauki dla najmłodszych.
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Warsztaty poetyckie
31 października 2017 roku, tuż przed Świętem Wszystkich Świętych, a więc w Halloween,
w naszej szkole miało miejsce zdarzenie magiczne. Czarowaliśmy poezję z panią
czarodziejką Małgorzatą Michalską. Dzięki tajemnym zaklęciom nasze zmęczone już
kilkoma lekcjami dzieci ożyły… i odkryły w sobie ogromne pokłady niewypowiedzianych
wcześniej uczuć …bo tym właśnie jest poezja – mową uczuć… Pani Czarodziejka
wytłumaczyła naszym artystom, że tym czego czasem nie da się nazwać, można wspaniale
wypełnić przestrzeń wiersza. I stało się: wspólnymi natchnieniami klas 5a i 7a powstał
wiersz o jesieni. Dziękujemy Pani Małgorzacie za magiczne chwile na Zamoyskiego 100
oraz prezenty. Warsztaty w naszej szkole odbyły się dzięki uprzejmości pana Adama
Rekucia (Taty naszej Blanki). Dziękujemy.
Wycieczki do Zatoru
Odbyły się dwie wycieczki dla naszych uczniów do Zatoru. Podczas pierwszej uczniowie
zwiedzili krainę dinozaurów, zaś podczas drugiej krainę Mikołaja.
Konkurs „Witraż jesienny”
20 października 2017 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Witraż jesienny”.
W konkursie wzięli udział uczniowie wszystkich szkół SOSW Nr 2. Najpiękniejsze prace
można było podziwiać na szkolnej wystawie. Lista laureatów - Szkoła Podstawowa:
I miejsce Dominik Baranik, II miejsce Kamila Gąciarz, III miejsce Krzysztof Miśkiewicz.
Gimnazjum: I miejsce Krzysztof Szczepanik, II miejsce Zuzanna Węgrzyn, III miejsce
Bartosz Cholbart. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: I miejsce Bartosz Wróbel, II miejsce
Marcin Parszywka, III miejsce Aleksandra Gałaś. Wszystkim zaangażowanym uczniom
dziękujemy za udział w konkursie i zapraszamy do udziału w kolejnych. Konkurs
zorganizowała pani Anna Wiśniewska.
Konkurs plastyczny „Bajkowy deszcz listopadowy”
Otrzymałyśmy wiele kolorowych, ciekawych, pomysłowych i pięknych prac. Prace
zdobiły szkolny korytarz przez wiele dni. Nagrodzeni w konkursie to: Agnieszka
Podgórska, Maria Juruś, Julia Szumowska, Weronika Zielińska, Michał Kawaler, Angelika
Mrozowska, Marcin Kleczyński, Jan Kucała, Ola Maciejasz, Kinga Sonik, Aliki Kolowos,
Magdalena Mika. Wyróżnienia otrzymali: Natalia Zielińska, Wiktoria Olszewska, Daria
Kiercul, Justyna Woszczyna, Jan Żelazny, Dominika Mucha, Andrzej Cieślik, Kamil
Furgał, Matusz Gruca, Marta Pasek, Justyna Urbaniec, Mateusz Klita, Damian Działowski
– Lis, Blanka Grudzińska – Rekuć, Magda Filiciak, Alicja Konopka, Kamil Bodurka,
Marcin Parszywka, Michał Bizoń, Oskar Klima, Wiktoria Pudlik, Oliwka Bober, Stanisław
Kmak, Łukasz Oliwa, Krzysztof Hanc, Wiktoria Samiec. Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy! Organizatorki konkursu panie: Anna Czaniecka i Agata Adamek.
V międzyszkolny konkurs polonistyczny „Psy i koty w literaturze”
29 listopada 2017 roku w Skawinie odbył się międzyszkolny konkurs polonistyczny. Silna
drużyna „Zamoyskiego 100” wywalczyła dla naszej szkoły III miejsce. Nasi zwycięscy to:
Daria Siatka, Andżelika Mrozowska, Kamila Gąciarz i Oliwia Korta. Gratulujemy naszym
wspaniałym Reprezentantom! Laureatów do konkursu przygotowały panie: Anna
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Wiśniewska i Marta Synowska – Staszczyk. Dodatkowo podczas trwania konkursu został
rozstrzygnięty konkurs plastyczny o tym samym tytule. Zwycięzcy z naszego Ośrodka to:
Aliki Kolovos, Natalia Opoka, Stanisław Kmak i Michał Kawaler.
Warsztaty w Castoramie
19 grudnia 2017 roku uczniowie klas: V/VIa, IAP, IIAP z paniami Sylwią Kosałką, Renatą
Sobczyszyn i panem Dariuszem Górakiem wzięli udział w warsztatach technicznych
w sklepie „Castorama” Zakopianka. Serdecznie dziękujemy Paniom z działu
„Majsterkowo” za zaproszenie i przeprowadzenie zajęć, które dały naszym uczniom wiele
radości.
Mikołaj w Straży Pożarnej w Krakowie
5 grudnia 2017 roku w Wigilię Świętego Mikołaja, udaliśmy się na wycieczkę autokarową
do Straży Pożarnej. Na miejscu zastaliśmy cały hangar wspaniałych atrakcji – wozy
strażackie, do których mogliśmy wsiąść i poczuć się jak prawdziwi strażacy, elfy, które
cały czas karmiły nas słodkościami, antyterrorystów, którzy zaprezentowali nam swoją
broń oraz drużynę ratunkową karetki pogotowia. Mogliśmy udzielić pierwszej pomocy
misiom. Oraz ugasić pożar za pomocą prawdziwego węża pożarniczego. Pan Strażak
Darek zapoznał nas dokładnie z zawartością wozu strażackiego i strażackim
umundurowaniem. W międzyczasie pewien czarodziej zapoznawał nas z różnymi
sztuczkami magicznymi i żonglerką. Na koniec, gdy już zmęczeni posilaliśmy się –
najpierw w hangarze otoczyły nas prawdziwe chmury i gdy otoczyły nas tak bardzo, że już
nic nie był widać – wspaniałą Toyotą Tundrą wjechał On – Święty Mikołaj! Miał całą pakę
prezentów! A za nim jego wspaniałe renifery – największe, jakie kiedykolwiek
widzieliśmy! Mikołaj każdemu z nas rozdał prezenty! Dziękujemy Kochany Święty
Mikołaju! Dziękujemy Wszystkim Pomocnikom Świętego Mikołaja z Państwowej Straży
Pożarnej! Oraz Jego Przedstawicielowi w naszej szkole – Panu Adamowi Rekuciowi.
W spotkaniu ze Święty Mikołajem uczestniczyli uczniowie klas: pań: Sylwii Mrzygłód,
Marty Majki, Katarzyny Janoty, Agaty Adamek, Sylwii Kosałki i Anny Wiśniewskiej.
Mikołajki w klasach Iz i IIIz
Dzięki uprzejmości i życzliwości Dyrekcji XII LO w Krakowie, pani Magdaleny Grudzień
i uczniów XII LO w dniu 6 grudnia 2017 r. klasy: Iz i IIIz SP odwiedził Mikołaj wraz
z orszakiem. Dzieci otrzymały piękne prezenty, śpiewały i tańczyły wraz z elfami
i aniołami. Za ten dar serca gorąco dziękujemy.
Mikołaj i Jego ekipa z IV LO
7 grudnia 2017 roku do naszej szkoły tradycyjnie już przybył Mikołaj z grupą
Pomocników Mikołaja Pana Wiesława Kica. Elfowo – reniferowa gromada niosła cały
dzień nieskończoną radość naszym uczniom. Dziękujemy panu Wiesławowi Kicowi, pani
Dyrektor Beacie Zgutka, wychowawczyni klasy IId Agnieszce Olszewskiej - Mrzonek
oraz Uczniom - Wolontariuszom za pamięć i wspaniałą wizytę.
Wizyta Mikołaja
Jak co roku i w tym także Siostra Marcelina odwiedziła nasz Ośrodek z młodzieżą
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gimnazjalną. Każdy z naszych uczniów został obdarowany podarkiem i wypełniony
pozytywną energią. Serdecznie dziękujemy Siostrze Marcelinie, Dyrekcji Gimnazjum
Nr 26 w Kielcach, nauczycielom i wspaniałej Młodzieży za pamięć o naszych
wychowankach.
Warsztaty profilaktyczne „Bezpieczne Święta”
Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie spotkali się ze Strażakiem i panem
pedagogiem Patrykiem Rosą. Dowiedzieli się, na co zwrócić szczególną uwagę, by
spędzić bezpiecznie ten czas. Przypomnieli zasady udzielania pierwszej pomocy oraz
miejsc i numerów telefonów, pod którymi znaleźć pomoc. Przeszkolenie otrzymali
uczniowie klasy VIIa pani Anny Wiśniewskiej oraz uczniowie klasy V/VIa pani Sylwii
Kosałki.
IX Szkolny Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”
W okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia, tradycyjnie w świetlicy szkolnej
odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
Wystrój świetlicy i tematyka recytowanych wierszy wprowadzały nas w nastrój
zbliżających się Świąt. W czasie obrad Jury przy akompaniamencie muzycznym pani
Agnieszki Kluby wspólnie śpiewaliśmy kolędy, częstowaliśmy się pierniczkami, które
przygotowali uczniowie na zajęciach techniki. Jury pod przewodnictwem pani kierownik
internatu Marioli Kuszyńskiej oraz pań: Anny Wiśniewskiej i Doroty Nowakowskiej
wyłoniło laureatów: I miejsce Natalia Opoka, II miejsce Tomasz Jaromin, Stanisław
Kmak, Michał Kawaler, Maciej Moskal, Jakub Fądziel, Mateusz Gruca, Andżelika
Mrozowska, III miejsce Aleksandra Gałaś, Wiktoria Kotarba, Karolina Bogacz, Martyna
Bucka. Wyróżnienie otrzymali Bartosz Wróbel i Justyna Woszczyna. Wszystkim uczniom
gratulujemy! Dziękujemy wychowawcom, rodzicom za przygotowanie uczniów do
konkursu. Organizatorkami konkursu były panie: Zofia Rysiewicz, Dorota Brach, Danuta
Adrych.
„Najpiękniejsza choinka”
W tym roku udało się zrealizować kolejne marzenie, jakim była żywa choinka w naszej
szkole. Do ozdobiona jej własnoręcznie wykonanymi bombkami przyczyniła się większa
część naszych uczniów. Każdy mógł zrobić ozdobę, by później podziwiać ją na gałązkach
drzewka. Choinka rozbłysła tysiącem lampek, przy śpiewie kolęd w dniu naszej szkolnej
Wigilii. Serdeczne podziękowania dla sponsorów Ks. Proboszcza i Pana Dyrektora.
Pomysł zrealizowała pani Katarzyna Janota.
Główkujemy na Zamoyskiego
3 stycznia 2018 roku naszą szkołę odwiedził Michał Stryszowski, fan piłki nożnej, obecnie
mieszkający w Wiedniu. Pan Michał zapoczątkował akcję „Główkujemy po Europie”.
Celem tego wydarzenia było zebranie pieniędzy dla potrzebujących w Krakowskim
Hospicjum Dla Dzieci im. Ks. Józefa Tischnera. Na spotkaniu z panem Michałem
uczniowie mieli okazję wysłuchać ciekawych historii z prawie każdego zakątka świata,
a także spróbować swoich sił w podbijaniu piłki głową, oczywiście pod bacznym okiem
Mistrza i przy jego cennych wskazówkach. Dziękujemy i życzymy powodzenia!
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Projekt edukacyjny „Bieg po zdrowie”
Jest to program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym
Inspektoracie Sanitarnym. Obecnie ukończyliśmy II edycję. Wraz z rodzicami i uczniami
poznawaliśmy zagrożenia związane z paleniem papierosów. Metodą projektu
opracowaliśmy szereg sposobów radzenia sobie z zagrożeniami współczesnego świata.
Podczas cyklu zajęć prowadziliśmy wywiady z osobami niepalącymi, liczyliśmy koszty
jakie generuje palenie papierosów, pracowaliśmy w grupach przy tworzeniu antyreklamy
dla papierosów lub tworząc komiks z bohaterami programu. Podstawą zajęć było
stymulowanie kreatywności i aktywności. Uczniowie byli zachęcani do aktywnego udziału
poprzez dyskusje, wymianę doświadczeń, spostrzeżeń, refleksji czy pomysłów. Aktywny
udział sprzyjał identyfikowaniu się z omawianą tematyką i motywował do tego, aby
zdobytą wiedzę i umiejętności stosować w codziennym życiu. W projekcie udział wzięli
uczniowie klas: VIIa, IIA i IIIA. Projekt we współpracy z pedagogiem szkolnym panem
Patrykiem Rosą, przeprowadziła pani Anna Wiśniewska.
Warsztaty z okazji Dnia Babci i Dziadka
Uczniowie klas IIa/IIIa i IIIz uczestniczyły w warsztatach z okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zajęcia odbyły się w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji. Uczniowie malowali
własnoręczne kubeczki dla Babć i Dziadków. Prezenty wyszły oryginalne i wyjątkowe.
Wszystkie Babcie i Dziadkowie byli zachwyceni.

Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Zbieramy Baterie”
W bieżącym roku szkolnym kontynuujemy ogólnopolską akcję organizowaną przez firmę
„Biosystem”. Dziękujemy za zebrane baterie i zapraszamy do dalszego udziału w akcji!
Akcja trwa do maja 2018 r.
„Czysto, pięknie, kolorowo”
28 września 2017 roku uczniowie klas: Ia, Va i IIIA zaopatrzeni w rękawiczki i worki, pod
czujnym okiem nauczycieli porządkowali teren wokół szkoły. Uczniowie naszego Ośrodka
i chętnie uczestniczą w tego typu akcjach mających na celu zwrócenie uwagi
społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska. Organizator akcji pani Dorota
Nowakowska.
Ogólnopolska akcja WOŚP w biciu rekordu w resuscytacji
Już po raz trzeci nasi uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji WOŚP w biciu
rekordu w resuscytacji. Zadanie polegało na prowadzeniu resuscytacji krążeniowooddechowej nieprzerwanie przez pół godziny od 12:00- 12:30 przez jak największą ilość
osób. Całą akcję poprzedziła dwugodzinna lekcja pierwszej pomocy, w której udział wzięli
uczniowie zarówno Szkoły Podstawowej, Gimnazjum jak i Szkoły Przysposabiającej do
Pracy. Organizator akcji pani Grażyna Bartosik
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Akcja „Wyślij Kartkę do Powstańca”
Uczniowie, nauczyciele oraz wychowawcy pod przewodnictwem pana pedagoga Patryka
Rosy zaangażowali się w ogólnopolską akcję BohaterON – włącz historię! Jest to
ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie
i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych
kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Ludzie Ci zasłużyli na naszą
wdzięczność, pamięć i szacunek.

Zawody sportowe
Jesienne Wojewódzkie Biegi Przełajowe „Sprawni Razem”
Odbyły się 28 wrześni a 2017 roku w Szymbarku. Rywalizacja biegowa odbywała się na
trasie rowerowej biegnącej od strony Gorlic, a meta usytuowana była na terenie
malowniczo położonego „Przystanku Szymbark” nieopodal Kasztelu. Zawodnicy
rywalizowali w czterech grupach, na dystansach od 1200 do 2500 m. Naszą szkołę
reprezentowali: Oliwia Korta, Michał Bizoń, Szymon Wesołowski, Jacek Andruszko,
Michał Głowa, Mateusz Dądzik. Wszyscy bardzo dzielnie walczyli. Najlepszy z naszej
szkoły okazał się Szymon Wesołowski, który zajął II miejsce. Opieka pani Sylwia Kosałka
i pan Dariusz Górak.
Podium na Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Koszykówce
11 października 2017 roku uczniowie naszej Szkoły reprezentowali SOSW Nr 2 na
zawodach Województwa Małopolskiego w Koszykówce. Pierwszy przeciwnikiem,
z którym przyszło się zmierzyć naszym Koszykarzom była ZSZ Nr 14 z Krakowa. Mimo
ogromnego poświęcenia i walki uczniów z Zamoyskiego - z tarczą zakończyli ten mecz
koszykarze z ZSZ Nr 14. Kolejny pojedynek zapoczątkował celnym rzutem do kosza
Bartosz Cholbart. Pozostali zawodnicy, kontynuując dobrą passę Bartosza, pokonali
Szkołę ze Skawiny. Tym samym nasi Uczniowie wywalczyli II miejsce. SOSW Nr 2
reprezentowali: Natalia Gaździk, Michał Głowa, Dariusz Fudalej, Bartosz Cholbart,
Mateusz Kojara oraz Kamil Kucharski. Opieka: pani Izabela Włodarz.
II Eliminator Pychowicki
12 października 2017 roku odbyły się II Międzyszkolne zawody kolarskie „Eliminator”,
organizowane przez SOSW Nr 1 w Krakowie. Uczniowie naszej Szkoły rywalizując
z innymi zawodnikami mieli możliwość sprawdzenia swojej kondycji fizycznej. Wszystko
odbywało się w urokliwych i górzystych terenach Pychowic. Reprezentanci naszej Szkoły:
Kamil Kucharski, Szymon Wesołowski, Michał Głowa, Dariusz Fudalej. Opieka pani
Izabela Włodarz.
Turniej piłki nożnej pod patronatem R.M.K. Mariusza Kękusia
W dniu 18 października 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 wzięli udział
w Turnieju Piłki Nożnej. Turniej odbył się w obiektach sportowych KS Borek. Wzięło
w nim udział osiem zespołów, w tym dwa z naszej szkoły. Obydwa zespoły zajęły drugie
miejsca w swoich grupach awansując do dalszych rozgrywek. Po ciężkiej, ale bardzo
widowiskowej walce Zespół pierwszy w składzie: Michał Bizoń, Alan Cichoń, Natan
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Szydłowski, Mikołaj Ławrowski, Łukasz Oliwa skończyli rozgrywki na miejscu II, zaś
Zespół drugi w składzie: Maria Bażela, Paulina Puchacka, Oliwia Korta, Oliwia Maj,
Kamila Gąciarz zajął IV miejsce. Najważniejsze jednak to mile spędzony czas wolny
wśród kolegów i pozytywne emocje jakie towarzyszyły nam tego dnia. Wszystkim
zawodniczkom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. Opieka: pani Sylwia Kosałka
i pan Dariusz Górak.
Jesienne biegi przełajowe
19 października 2017 roku w Parku Bednarskiego odbył się, jak się każdego roku bieg. Ma
on zachęcić młodzież do aktywności fizycznej i wyłonić najlepszych w tej dyscyplinie
sportu wśród dziewcząt i chłopców. Pogoda dopisała, więc chętnych do biegania było
dużo. Najpierw pobiegły dziewczęta z klas młodszych. Najszybsze okazały się: I miejsce
Oliwia Korta, II miejsce Maria Bażela, III miejsce Paulina Puchacka. Następnie
spróbowali swoich sił chłopcy: I miejsce Krzysztof Miśkiewicz, II miejsce Mikołaj
Ławrowski, III miejsce Łukasz Paczka. Wśród najstarszych uczniów wyniki przedstawiają
się następująco: I miejsce Anita Lasko, II miejsce Anna Kuć, III miejsce Kinga Poślińska,
I miejsce Szymon Wesołowski, II miejsce Jacek Andruszko, III miejsce Tomasz
Młynarczyk. Każdy z uczestników dostał medal za ukończony bieg. Gratulujemy
zwycięzcom oraz wszystkim osobom, które wzięły udział w biegu. Opieka panie: Sylwia
Kosałka, Izabela Włodarz, Dariusz Górak.
Inter Mediolan na Zamoyskiego
Nasza Szkoła rozpoczęła współpracę z Inter Mediolanem. W naszym Ośrodku ruszył
projekt - Inter Campus, którego pomysłodawcami są działacze Inter Mediolanu. Treningi
odbywają się będą w środy od 16.15 do 17.00. Trenerką jest pani Izabela Włodarz.
Inter Campus
25 października 2017 roku uczniowie z naszej Szkoły wzięli udział w treningu piłki
nożnej, organizowanym przez piłkarzy drużyny Inter Mediolan. Zajęcia odbyły się
w Sieborowicach, gdzie zostaliśmy niezwykle miło przyjęci przez Wychowanków
i Wychowawców tamtejszego Domu Dziecka. Na treningu Dzieci ćwiczyły technikę gry,
którą mogły później wykorzystać w meczu piłki nożnej. Włosi podarowali również
wszystkim trenującym stroje sportowe, które są kopią stroi piłkarzy Inter Mediolanu.
W treningu wzięli udział: Alan Cichoń, Michał Bizoń, Dawid Działowski-Lis, Patrycja
Czarnecka, Mikołaj Ławrowski, Natan Szydłowski oraz Szymon Wesołowski. Opieka pani
Izabela Włodarz.
VI Powiatowe Zawody Pływackie Szkół Specjalnych
o Puchar Starosty Krakowskiego
7 listopada 2017 roku na basenie „Camena” w Skawinie odbyły się VI Powiatowe Zawody
Pływackie Szkół Specjalnych o Puchar Starosty Krakowskiego. W zawodach
uczestniczyło czterech naszych zawodników, którzy reprezentowali naszą szkołę
w następujących dystansach i stylach: Tomasz Młynarczyk 25 m stylem grzbietowym
i stylem dowolnym zajął III miejsce, Kamil Kucharski 25 m stylem grzbietowym zajął
II miejsce, Dagmara Dziubkowska 25 m stylem dowolnym zajęła III miejsce, Michał
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Głowa ze sprzętem 25m zajął IV miejsce. Gratulujemy naszym medalistom i życzymy
dalszych sukcesów sportowych. Opieka pani Sylwia Kosałka.
Zawody sportowe w Bowling
8 listopada 2017 roku uczniowie naszej Szkoły rywalizowali z innymi placówkami
w zawodach w kręgle. Zawody odbyły się w CH Plaza, pod patronatem organizacji
„Sprawni Razem”. Przez 10 rund zawodnicy walczyli o zdobycie jak największej ilości
punktów, a tym samym wywalczenie złotego medalu. Świetnie z tym zadaniem poradziła
sobie nasza uczennica, Natalia Toporowska, która zdobyła największą ilość punktów
wśród dziewcząt, i tym samym stanęła na najwyższym stopniu podium. Gratulujemy!
Reprezentacja SOSW Nr 2: Andruszo Jacek, Budziaszek Dawid, Cholbart Bartosz,
Dziubkowska Dagmara, Mieszaniec Sandra, Pawlik Kacper, Wesołowski Szymon,
Węgrzyn Zuzanna, Toporowska Natalia. Opieka pani Izabela Włodarz.
Międzyszkolne Zawody w Tenisie Stołowym
Zawody odbyły się 15 listopada 2017 roku. Zorganizowane one zostały przez SOSW Nr 1
w Krakowie. Nasi wychowankowie, po zaciętych meczach, stanęli na najwyższym stopniu
podium, zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców. Wyniki Turnieju: I miejsce Natalia
Toporowska, I miejsce Szymon Wesołowski, II miejsce Jacek Andruszko. Gratulujemy
i życzymy dalszych sukcesów! Opieka pani Izabela Włodarz.
III Wojewódzki Turniej Gry w Ringo
14 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju zorganizowanym
przez nauczycieli Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce. Naszą szkołę
reprezentowali: Mateusz Kojara, Szymon, Wesołowski, Dawid Budziaszek. Zajęliśmy
trzecie miejsce. Reprezentacje szkół zostały nagrodzone medalami, pucharami oraz
nagrodami rzeczowymi. Gratulacje!

Zespół Muzyczny „Promyk”
Zespół zaprezentował się podczas I edycji „S-cool show" w Teatrze Ludowym, gdzie
otrzymał wyróżnienie. Zaprezentował się także podczas szkolnego kolędowania. Skład
zespołu: dzwonki: Michał Głowa, Mateusz Piotrowicz, Oliwia Korta, Monika Grudzień,
Krzysztof Miśkiewicz; keyboardy: Paweł Pliszka, Sandra Mieszaniec, Dagmara
Dziubkowska, Kamila Gąciarz; śpiew i instrumenty perkusyjne: Andżelika Mrozowska,
Daria Siatka, Martyna Bucka, Dawid Świętek, Agnieszka Wojtaszek.

Z życia Internatu
Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały regularnie
przez cały semestr organizował apele informacyjno - porządkowe oraz spotkania
integracyjne społeczności Internatu: grille, zabawy przy muzyce, uroczystości i imprezy
okolicznościowe. Prowadził gazetkę samorządową zamieszczając aktualności zgodnie
z kalendarzem i wydarzeniami internatowymi, przypominał o nadchodzących imieninach
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i urodzinach wychowanków. W ramach pracy Samorządu prowadzona jest przez cały czas
zbiórka nakrętek i zużytych baterii.
Wszyscy wychowawcy w ramach sekcji: plastycznej, muzycznej, sportowej,
kulturalno-oświatowej i artystycznej teatrzyk „Sigma” urozmaicają wychowankom
pobyt w internacie organizując różnego rodzaju zajęcia, konkursy, imprezy, wyjścia
i wycieczki. Ponadto panie: Sylwia Wota, Joanna Bykowska-Gruszka i Ewa Pilch dbały
o wystrój internatu, zdobiąc go zgodnie z wydarzeniami kalendarzowymi
i okolicznościowymi. Sekcja porządkowa pod opieką pani Bożeny Spytek i Ewy Statek
dbała o higienę i porządek w Internacie i prowadziła międzygrupowy konkurs czystości.
Pan Bogusław Krzeczkowski i pani Iwona Danek dbali o rozśpiewanie naszych
podopiecznych oraz uświetnienie imprez i uroczystości internatowych. Wychowawcy
Małgorzata Rajewska i Halina Widomska, Sylwester Piasecki i Maciej Gibski organizują
ciekawe wycieczki edukacyjne do miejsc pamięci, muzeów, Ośrodków Kultury, bibliotek,
na wystawy, warsztaty oraz wyjścia na ogólnodostępne imprezy kulturalne. Wychowawcy:
Ewa Pilch, Sylwia Wota, Aleksander Chmielow prowadzą cykl zawodów sportowych
„Złota Liga”. W tegorocznych zajęciach rywalizują ze sobą: drużyna dziewcząt przeciwko
drużynie chłopców. Wybraliśmy nowych kapitanów. Drużynom przewodzić będą: Oliwia
Korta i Dariusz Fudalej.

WRZESIEŃ
W pierwszych dniach pobytu w Internacie wychowankowie wybrali się na spacer, by po
wakacyjnej przerwie „przywitać się” z Krakowem i zobaczyć co się w nim zmieniło.
Humor dopisywał wszystkim, szczególnie, że lody na ulicy Legionów marsz. Józefa
Piłsudskiego były smaczne jak zawsze!
7 września wybraliśmy się do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, w którym mieści się
oddział Muzeum Narodowego w Krakowie. Eksponaty wystawiane w muzeum ku
zaskoczeniu wszystkich zrobiły na nas ogromne wrażenie. Po raz kolejny okazało się, że
w dobie internetu i komiksów nawet starodawna sztuka sakralna przemawia do młodzieży.
Również wystawa poświęcona starocerkiewnej sztuce wywołała pozytywne emocje
i zadumę.
11 września śladami podgórskich zabytków dotarliśmy do Rynku Podgórskiego.
Poznaliśmy historię tego miejsca i wiele historycznych ciekawostek. Ciekawość naszą
wzbudził także mural historyczny upamiętniający 100–ną rocznicę przyłączenia Podgórza
do Krakowa.
12 września udaliśmy się do Ośrodka Dokumentacji Sztuki Tadeusza Kantora. Sztuka
Kantora wywołuje nierzadko mieszane uczucia u widza. Tak też było z nami. Niektóre
eksponaty wywoływały nasze rozbawienie, a niektóre zdumienie. Zostaliśmy przy okazji
zaproszeni do Galerii Pracowni Tadeusza Kantora, która mieści się tuż przy Rynku
Głównym w Krakowie.
16 września wybraliśmy się na rowerową imprezę pt. Zakręcona Sobota, zorganizowaną
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przez Muzeum Inżynierii Miejskiej. Zobaczyliśmy tutaj pierwsze drewniane retro-rowery,
pokaz jazdy na bicyklach, uczestniczyliśmy w warsztatach „Bezpieczna droga”
prowadzonych przez Straż Miejską. Zwiedziliśmy także wystawę interaktywną „Wokół
koła”.
17 września wychowankowie pozostający w internacie na weekend bawili się na
Harcerskim Pikniku Rodzinnym zorganizowanym w ramach dni otwartych Fortu
„Łapianka”. Mieli okazję obejrzeć fort, wysłuchać opowieści o Twierdzy Kraków oraz
skorzystać z wielu różnorodnych atrakcji. Największym zainteresowaniem cieszyła się
kuchnia polowa.
18 września odwiedziliśmy pobliski Kopiec Kraka, z którego rozciąga się piękna
panorama miasta. Podziwialiśmy widok na Stare Miasto, zielone tereny dawnego obozu
Płaszów, blisko położne wieże sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach oraz
Centrum i Sanktuarium św. Jana Pawła II. Panie przypomniały nam legendę o Królu
Kraku – założycielu miasta Krakowa, któremu wdzięczni mieszkańcy usypali kopiec na
jego cześć.
18 września w naszym internacie zorganizowana została pierwsza powakacyjna
dyskoteka integracyjna. Zabawa toczyła się w radosnej atmosferze. Taneczne
„wygibasy” przeplatały się z pogaduszkami. Nawet najbardziej oporni na tańce
wychowankowie postanowili się troszeczkę poruszać. Szkoda, że czas tak szybko minął
i musieliśmy opuścić świetlicę. No cóż - cisza nocna obowiązuje...
19 września odbyły się Wybory do Samorządu Internatu. Po intensywnej kampanii
wyborczej, w tajnym głosowaniu wybrano nowy Samorząd w składzie: przewodnicząca
Sandra Mieszaniec, zastępca przewodniczącej Andrzej Cieślik i sekretarz Mateusz
Piotrowicz.
Korzystając z zaproszenia 19 września odwiedziliśmy Galerię Pracownię Tadeusza
Kantora. Pracownia, okazało się, była też mieszkaniem artysty. U schyłku swojego życia
tutaj mieszkał i tworzył. Mieszkał w wyjątkowym miejscu, na poddaszu w zabytkowej
kamienicy przy Małym Rynku w Krakowie. Pracownia i widok z niej na piękny, stary
Kraków zachwyciły nas.
24 września świętowaliśmy Światowy Dzień Serca w Rynku Głównym. Wysłuchaliśmy
prelekcji oraz wzięli udział w zabawach tematycznych związanych z propagowaniem
zdrowego stylu życia i jego wpływu na serce i zdrowie człowieka.
21 września wyruszyliśmy ponownie śladami podgórskich zabytków. W sercu Starego
Podgórza na Wzgórzu Lasoty znajduje się przepiękny kościółek św. Benedykta z XI w.
Niestety nie mogliśmy podziwiać jego wnętrza, gdyż kościół jest otwarty tylko dwa razy
w roku: w dzień św. Benedykta i pierwszy wtorek po Wielkanocy, w czasie trwania
słynnej Rękawki. Nad wzgórzem, w pobliżu kościółka znajduje się także drugi zabytek –
fort artyleryjski zbudowany przez Austriaków w II poł. XIX w.
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W klasztorze Dominikanów przy ul. Stolarskiej zwiedziliśmy 26 września wystawę
„Jerozolima wczoraj”. Zaprezentowano na niej fotografie Jerozolimy z początku XX
wieku. Byliśmy pod wrażeniem czarno-białych fotografii, a dodatkowego uroku
i tajemniczości dodawało to, iż wystawa była w zabytkowych krużgankach klasztoru.
26 września Samorząd Internatu i grupy dziewcząt zorganizowały imprezę z okazji Dnia
Chłopaka. Była zabawa taneczna, różne konkursy, indywidualne występy i czekolada dla
każdego chłopca. Wszyscy świetnie się bawili i spotkanie przedłużyło się do wieczora.
28 września z inicjatywy Kierownik Internatu pani Marioli Kuszyńskiej w Internacie
odbyły się warsztaty w zakresie zapobiegania zachowaniom ryzykownym naszych
wychowanków w związku z zagrożeniami związanymi z substancjami psychoaktywnymi
i dopalaczami. Warsztaty przeprowadziły terapeutki z Poradni Leczenia Uzależnień
MONAR przy ul. Świętej Katarzyny 3 w Krakowie. Wychowankowie z dużym
zaangażowaniem wzięli udział w warsztatach i uzyskali praktyczną wiedzę jak unikać
zagrożeń jakie powoduje kontakt z substancjami psychoaktywnymi i dopalaczami.

PAŹDZIERNIK
Hasło tegorocznych dni papieskich „Idziemy z nadzieją” stało się zaproszeniem i dla nas.
9 października nasi wychowankowie odwiedzili Centrum Jana Pawła II – wotum
wdzięczności narodu za pontyfikat Karola Wojtyły oraz przeszli w milczeniu do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego. Zwiedziliśmy wybrane kaplice oraz podziwialiśmy
architekturę wnętrz.
10 października wychowankowie Internatu zwiedzili wystawę „Adriatycka epopeja”
w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Na wystawie prezentowane były
rzeźby chorwackiego rzeźbiarza i architekta Iwana Mestrovića, który tworzył w I połowie
XX wieku. Po interesującej wystawie oprowadziła nas pani Magdalena. Przekonaliśmy
się, że rzeźby mogą być interesujące również dla młodych ludzi uczących się jeszcze
w szkole. Po zwiedzeniu wystawy uczestniczyliśmy w warsztatach plastycznych, które
zorganizowało Międzynarodowe Centrum Kultury.
10 października Przemek z grupy I obchodził 11 urodziny. Podczas jego nieobecności
koledzy i koleżanka z grupy przygotowali dla niego przyjęcie: udekorowali świetlicę
i przygotowali niespodziankę - kolorowe maski własnoręcznie wykonane. Tort był tak
pyszny, że nie udało się zrobić jego zdjęcia w całości :-), a potem świetnie się bawiliśmy.
17 października odwiedziliśmy nasze zaprzyjaźnione Muzeum Sztuki Współczesnej
„MOCAK”. Jak zawsze muzeum to dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń. Było
bardzo dużo dzieł, które nam się podobały, parę dzieł nas zaskoczyło, jak na przykład
srebrny sedes....
W dniach 23-25 października gościliśmy w Internacie grupę kolegów z SOSW w Lesznie.
Pomimo napiętego programu wygospodarowaliśmy wspólny czas na sympatyczne
spotkanie. Były rozmowy, tańce i słodki poczęstunek.
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25 października odbyły się pierwsze zawody sportowe z cyklu „Złota Liga”. Nie
zabrakło tradycyjnych wyścigów rzędów i ulubionych gier i zabaw. Nowością były
zabawy integracyjne z chustą Klanzy. Zawody zakończyły się tym razem zwycięstwem
drużyny dziewcząt. Chłopcy zapowiedzieli rewanż już na kolejnych zawodach!
Jak co roku przed Świętem Zmarłych odwiedziliśmy Cmentarz Podgórski, by zapalić
światełka na grobie byłego dyrektora Ośrodka - Józefa Nowaka. Oddaliśmy też hołd
legionistom i harcerzom, którzy polegli w czasie wojny walcząc w obronie Ojczyzny.
Wybraliśmy się także na Cmentarz Rakowicki. Zatrzymaliśmy się w zadumie przy
grobie ułanów, którzy zginęli w XX wieku walcząc o niepodległą ojczyznę, Polskę.
Tradycyjnie złożyliśmy hołd Janowi Matejce oraz prezydentowi Krakowa z początku XX
w. Juliuszowi Leo, który przyłączył w 1915 roku miasto Podgórze do Krakowa. Najdłużej
spędziliśmy czasu w Alei Zasłużonych. Pochyliliśmy się tam między innymi nad grobem
piosenkarza Marka Grechuty, boksera i mistrza olimpijskiego Stanisława Dragana,
profesora Juliana Vetulaniego oraz marszałka województwa Małopolskiego Marka
Nawary. Bylibyśmy dłużej na cmentarzu, ale zapadający zmrok wyprosił nas...

LISTOPAD
6 listopada wychowankowie udali się pod Pomnik Niepodległości w celu uczczenia
pamięci legionistów, którzy w sierpniu 1914 roku wyruszyli spod ul. Oleandrów, aby
walczyć z naszymi zaborcami. Z tego miejsca wyruszyła Pierwsza Kadrowa utworzona
z Drużyn Strzeleckich i „Strzelca” pod wodzą Józefa Piłsudskiego. Z okazji zbliżającej się
99 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości wychowankowie zapalili symboliczny
znicz.
7 listopada zwiedziliśmy wystawę „Japońska układanka” w Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej „Manggha” w Krakowie. Wystawie towarzyszyły warsztaty, na których
poznawaliśmy tajniki kuchni japońskiej i trudne dla nas zasady trzymania pałeczek,
którymi Japończycy jedzą posiłki. Mogliśmy spróbować swoich sił w wyplataniu
japońskich bransoletek z ośmiu kolorowych sznurków oraz w trudnej japońskiej kaligrafii
i origami. Ponadto mogliśmy przymierzyć japońskie kimona, zapoznać się z komiksami
manga i zdobyć komplet okazjonalnych pieczątek. Wystawa tak nas zainteresowała,
że pracownicy muzeum grzecznie musieli nas poinformować o tym, że właśnie zamknięto
już muzeum i niestety musieliśmy się rozstać z japońską układanką.
13 listopada odbyły się w Internacie otrzęsiny pt. „W Domu Maga Twardowskiego”.
Do grona społeczności internatowej przyjęliśmy 6 nowych wychowanków. Zabawa była
przednia. „Otrzęsani” chętnie uczestniczyli w konkurencjach i mogli liczyć na pomoc
pozostałych mieszkańców i wychowawców. Tradycyjnie imprezę przygotował Samorząd
Internatu pod opieką pań Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały.
14 listopada młodzież z naszego internatu wybrała się do Nowego Gmachu Muzeum
Narodowego w Krakowie na wystawę „Broń i barwa w Polsce”, która przedstawia
dawną broń Wojska Polskiego. Wystawa zrobiła na wszystkich olbrzymie wrażenie,
ponieważ mogliśmy nie tylko zobaczyć broń, ale również wziąć do ręki karabiny jakimi
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walczyli polscy legioniści o niepodległą ojczyznę oraz przymierzyć hełmy i szyszaki.
Mogliśmy wczuć się w trudy walki w okopach przebywając we fragmencie, który został
odtworzony na wystawie.
Zwiedziliśmy również wystawę „Sztuka Legionów Polskich”, która prezentowała
eksponaty związane z twórczością legionistów marszałka Józefa Piłsudskiego.
Dowiedzieliśmy się, że w legionach walczyło około 180 malarzy, rzeźbiarzy i grafików!
Po opuszczeniu muzeum poszliśmy pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego i jego
legionistów, gdzie oddaliśmy hołd naszemu wielkiemu rodakowi i jego żołnierzom. Dzięki
ich odwadze i poświęceniu Polska odzyskała niepodległość 11 listopada 1918 roku.
14 listopada grupy I, II i III zwiedziły XXVI Przedaukcyjną Wystawę Wielkiego Serca
mieszczącą się w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie. Wielu współczesnych
artystów ofiarowało swoje dzieła, by wesprzeć Stowarzyszenie Wielkie serce. Wśród
darczyńców można było dostrzec takie nazwiska, jak: Z. Beksiński, H. ZarembaCybisowa, A. Rzepka, K. Łozowski, M. Locher i wieli, wielu innych. Obrazy bardzo
podobały się nam!
Kontynuując cykl „Moje miasto Kraków - poznajemy historię i zabytki” 16 listopada
grupy I,II i III udały się na Skałkę do Bazyliki Michała Archanioła i św. Stanisława
Męczennika. Zwiedziliśmy krypty Zasłużonych Polaków i zabytkowy kościół.
18 listopada kilkoro naszych wychowanków wzięło udział w warsztatach cyrkowych
organizowanych przez Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta w ramach cyklu
spotkań zatytułowanych „Cyrkowa sobota”. To był bardzo miło i przyjemnie spędzony
czas. Poznaliśmy kilka elementów trudnej sztuki cyrkowej, m.in. jak żonglować
piłeczkami, jak kręcić talerzem na kijku, chodzenia na szczudłach (wiaderkowych).
Nauczyliśmy się także kilku prostych, ale efektownych figur akrobatycznych. Dziękujemy
organizatorom za wspaniałą zabawę!
W czwartek 23 listopada, grupy I - III, kontynuując historyczne wędrówki po Krakowie
udały się podziwiać Wawel w wieczorowej odsłonie. Oddaliśmy też hołd żołnierzom
Armii Krajowej przy kamieniu węgielnym pod pomnik i poznaliśmy historię wiernego
psa Dżoka.
28 listopada młodzież z internatu zwiedziła Muzeum hrabiego Emeryka HuttenCzapskiego. Muzeum mieści się w Pałacyku rodziny Czapskich w Krakowie przy
ul. Piłsudskiego 12. Znajduje się w nim najwybitniejsza kolekcja przedstawiająca historię
mennictwa (monet) i medalierstwa (medali) polskiego na świecie.
Jak co roku w Internacie odbył się w andrzejkowy „Wieczór wróżb i magii”. Wszystkim
wychowankom wywróżono świetlaną przyszłość. Nie mogło zabraknąć również lania
wosku i oczywiście wróżb miłosnych. Imprezę zakończyła zabawa przy muzyce.
30 listopada dziewczęta z grupy II i III oraz chłopcy z grupy IV i V wzięli udział
w tradycyjnych Andrzejkach zorganizowanych przez Internat SOSW Nr 1, przy
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ul. Szwedzkiej. Jak co roku zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci. Były wróżby
andrzejkowe, lanie wosku, ...i tańce...tańce.... tańce.. Zabawa była wyśmienita. Zostaliśmy
także zaproszeni na pyszną kolację. Było smacznie, radośnie i bardzo przyjemnie! I co
ważne: mieliśmy możliwość spotkać się i wspólnie bawić z koleżankami i kolegami,
którzy są absolwentami naszego Ośrodka i kontynuują naukę w szkołach zawodowych.
Dziękujemy za bardzo miły Wieczór Andrzejkowy!

GRUDZIEŃ
Z okazji Mikołajek do naszego Ośrodka zawitali przedstawiciele Auchan Bonarka
w Krakowie, by wręczyć wychowankom z Internatu prezenty od Mikołaja. W imieniu
dzieci serdecznie dziękujemy!
6 grudnia przybył do naszego Internatu Święty Mikołaj w asyście Aniołów.
Wychowankowie powitali Gościa piosenką, wykazali się wiedzą na Jego temat, a Mikołaj
obdarował wszystkie dzieci prezentami. Było też wspólne śpiewanie i pamiątkowe zdjęcia.
W podziękowaniu Św. Mikołaj i Jego Świta otrzymali od wychowanków drobne
upominki.
Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała darowiznę w kwocie 5 tys. zł.
na potrzeby drużyny harcerskiej „Tornado” działającej w naszym Ośrodku. Ponadto
pracownicy firmy z własnej inicjatywy zorganizowali akcję pt. „Mam Marzenie...”.
Każdy z wychowanków Internatu miał napisać co najbardziej chciałby dostać od Św.
Mikołaja, a organizatorzy zapewnili, że dołożą wszelkich starań, aby te marzenia spełnić.
8 grudnia inicjatorzy akcji odwiedzili naszą placówkę i ku ogromnej radości dzieci
przywieźli ze sobą wymarzone prezenty do Świętego. W imieniu podopiecznych
serdecznie dziękujemy za tak wspaniały dar serca.
Dzięki operatywności i szczodrobliwości władz internatu mieliśmy okazję 10 grudnia
kibicować Białej Gwieździe w ligowej potyczce z Wisłą Płock. Data ma znaczenie bo
ziąb był niemiłosierny. Tylko gorący doping pozwolił nam dotrwać do końca spotkania.
Niestety przegraliśmy 0:1.
W ramach wycieczek organizowanych w Internacie w weekendy 16 grudnia, pod opieką
pań Małgorzaty Rajewskiej i Haliny Widomskiej wzięliśmy udział w imprezie „Specjalny
Dzień Kulinarny w Radiu Kraków”. W hallu Radia Kraków odbyły się warsztaty
kulinarne pod hasłem „Nie marnuj jedzenia, czasu, zdrowia, pieniędzy i zasobów
naturalnych”. Pod okiem Pań Ambasadorek Akcji „Nie Marnuj” oraz Szefa kuchni
Restauracji L`atmosphere nauczyliśmy się wykorzystywać i gotować z kuchennych
resztek. Dowiedzieliśmy się gdzie kupować zdrową żywność, jak robić zakupy z umiarem,
aby nie marnować i wyrzucać jedzenia, jak zdrowo się odżywiać, jak z kuchennych
resztek wyczarować kulinarne pyszności. Zrobiliśmy bardzo zdrowe chipsy wykorzystując
skórki z jabłek, usmażyliśmy smaczne placuszki z jabłek na słodko i na ostro, którymi
częstowaliśmy wszystkich uczestników warsztatów. Pyszna degustacja!
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16 grudnia wzięliśmy udział w jeszcze jednej imprezie jaką zorganizowała Opera
Krakowska tj. „Dzień Otwarty w Operze”. Zwiedziliśmy Operę, mieliśmy możliwość
wysłuchania koncertu „Śpiewam w Operze”, w którym zaprezentowali się śpiewacy –
amatorzy. Najmłodszy wykonawca miał 7 lat! I śpiewał pięknie! Jednak największe
i niezapomniane wrażenie pozostanie nam po możliwości przebierania się w stroje
z operowej garderoby! Przymierzanie kostiumów operowych oraz sesje fotograficzne nie
miały końca. Możliwość bycia chociaż przez chwilkę piękną królewną, królewiczem,
torreadorem czy Carmen – to niezapomniane wspomnienia. Uczestniczyliśmy także
w warsztatach zdobienia pierniczków świątecznych – przyjemne z pożytecznym. To był
piękny i niezapomniany dzień.
19 grudnia wszyscy mieszkańcy internatu wspólnie z wychowawcami, nauczycielami oraz
Dyrekcją Ośrodka spotkali się przy wigilijnym stole. Towarzyszyło nam ciepło i blask
Betlejemskiego Światła Pokoju przyniesionego przez harcerzy. W rodzinnej atmosferze
połamaliśmy się opłatkiem, złożyliśmy sobie świąteczne życzenia i zasiedliśmy do
wspólnej Wieczerzy. Na stołach zagościły tradycyjne, wigilijne potrawy przygotowywane
specjalnie na to spotkanie. Następnie nadszedł czas kolędowania. W nastrojowym świetle
migoczących lampek, przy dźwiękach popularnych kolęd śpiewaliśmy indywidualnie
i grupowo. Sprawiło nam to wiele radości i wprowadziło w nastrój Świąt. Na wszystkich
wychowanków czekały także pod choinką wspaniałe prezenty, które przywiózł nasz
specjalny gość pan Wojciech Chwaja. Paczki ufundowane zostały przez Lions Club
Kraków-Stare Miasto. W imieniu wychowanków serdecznie dziękujemy!
20 grudnia dziewczynki z grupy III, pod opieką pani Haliny Widomskiej, zwiedziły
Fabrykę szklanych ozdób choinkowych „ARMAR” w Bęble. W fabryce tej
produkowane są tradycyjne bombki choinkowe, ale także inne formy o kształcie
bałwanków, mikołajów, aniołków, zwierzątek itp. Wszystkie te „cudeńka” łączy bogata,
ręcznie wykonywana dekoracja i niepowtarzalne wzornictwo. Zwiedziliśmy cały zakład
i poznaliśmy wszystkie etapy produkcji ozdób choinkowych: od płynnej masy szklanej do gotowych, pięknych, kolorowych, niepowtarzalnych bombek choinkowych.
Obejrzeliśmy także film pokazujący etapy powstawania szklanych ozdób. Mieliśmy także
okazję wzięcia udziału w warsztatach malowania szklanych ozdób. Każdy mógł
samodzielnie zaprojektować wzór i wymalować swoją piękną bombkę. Te niepowtarzalne
bombki zabraliśmy ze sobą, aby dekorowały choinki w naszych domach. No, a wizyta
w sklepie firmowym i te wszystkie szklane „cudeńka” – to już prawdziwy Kolorowy
Zawrót Głowy!

STYCZEŃ
Tuż po powrocie do Internatu z przerwy świątecznej dzieci z grupy I, II i III po wybrały
się na krakowski Rynek, by podziwiać piękne dekoracje.
Prężnie działająca sekcja sportowa zorganizowała „Turniej dwójek sportowych”. Dzieci
połączone w pary rywalizowały ze sobą. Wszystko odbywało się w atmosferze wesołej
zabawy i oczywiście zgodnie z zasadami fair play. Ciąg dalszy rywalizacji nastąpi
niebawem.
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Młodzież z grupy V i VI regularnie odwiedza Wojewódzką Bibliotekę w Krakowie
przy ul. Rajskiej 1. Wielu chłopców już zapisało się w poczet czytelników biblioteki.
Szczególną sympatią wychowanków cieszą się zbiory multimedialne czyli ARTETEKA,
w której zbiorach znajdują się e-booki, e-czasopisma, audiowizualia (płyty muzyczne
i filmowe) oraz książki, czasopisma i komiksy wydane w tradycyjnej formie. Ponadto
w ARTETECE można skorzystać z komputerów, czytników e-booków, tabletów, urządzeń
wielofunkcyjnych a nawet pianina cyfrowego. Korzystając ze zbiorów biblioteki można
także oglądnąć prezentowane cyklicznie wystawy prac różnych artystów. Wojewódzka
Biblioteka Publiczna jest miejscem lubianym i chętnie odwiedzanym przez
wychowanków. Ponadto oni też zawsze są mile widziani w ARTETECE.
Nie próżnuje również sekcja plastyczna. Ogłoszono konkurs związany z aktualna porą
roku, zatytułowany „Bajkowa Zima”. Wychowankowie pod nadzorem wychowawców
przygotowali wiele interesujących prac, posługując się ciekawymi technikami. Nadesłano
prace również z innych placówek Ogłoszenie wyników tuż po feriach zimowych.
23 stycznia nasi wychowankowie zwiedzili wystawę: „Lwów 24 czerwca 1937 Miasto,
Architektura i Modernizm”. Prezentowane fotografie, filmy i makiety przedstawiają
modernistyczne budynki, place i ulice Lwowa z okresu II Rzeczpospolitej Polski,
zaprojektowane i zbudowane w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX wieku.
Mogliśmy również podziwiać obrazy, plakaty, grafikę i filmy dokumentalne nie tylko z lat
trzydziestych XX wieku, ale również współczesne. Dzięki wystawie mogliśmy się
przenieść do dawnego Lwowa... Wędrówka niezwykle interesująca i ciekawa. Po
wystawie oprowadziły nas panie: Agnieszka i Karolina z Międzynarodowego Centrum
Kultury w Krakowie. Po obejrzeniu wystawy nasze miłe przewodniczki zaprosiły nas na
wyjątkowe warsztaty plastyczne. W grupach tworzyliśmy makiety ulic i budowli
miejskich. Mogliśmy się poczuć jak architekci, którzy projektowali modernistyczny
Lwów. Warsztaty sprawiły nam dużą frajdę.
Odbyło się również kolejne spotkanie zawodów z cyklu Złotej Ligi. Tym razem
zmagania wygrała drużyna chłopców, która tylko o jeden punkt pokonała zawodniczki
z drużyny dziewcząt. Kolejne zawody już po feriach zimowych. W lutym spotkamy się na
zimowej olimpiadzie… trzymajcie kciuki za śnieg!
W Internacie celebrujemy urodziny naszych wychowanków. W styczniu jubilatm był
Oskar z grupy I. Na urodzinowe przyjęcie tradycyjnie zaproszono dziewczęta z grupy II.
Przy dźwiękach muzyki, składano życzenia, wręczano prezenty. Nie zabrakło również
tańców.
29 stycznia w internacie odbył się kostiumowy bal karnawałowy. Oprócz wyśmienitej
zabawy tanecznej poznaliśmy tradycje balów karnawałowych w kulturze polskiej m.in.
taniec kotylionowy, konkursy taneczne. Wybrano także króla i królową balu. Dla
wszystkich balowiczów przygotowano pyszny, „wystrzałowy” poczęstunek oraz słodycze
z wróżbą na Nowy Rok.
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29 stycznia byliśmy w Bunkrze Sztuki na wystawie „Naczynia połączone”. Wystawa
nas zaskoczyła i zachwyciła. Jest niesamowita i bardzo oddziałująca na widza. Mogliśmy
przechadzać się po łące pełnej czerwonych kwiatów, które jakby wyrastały z nieba
(sufitu). Mogliśmy jakby płynąć na olbrzymim statku przez ocean, obserwując jak dziób
okrętu przecina monotonnie fale oceany, który ciągnął się po kres horyzontu. Mogliśmy
obserwować wisząca dużą bryłę słodkiego karmelu, który kapał na podłogę. Trudno opisać
wszystko. Polecamy wszystkim wizytę w magicznym Bunkrze Sztuki.

Zespół Teatralny Sigma
Zespół teatralny pod kierunkiem pań Małgorzaty Babik, Barbary Żukowskiej i Sylwii
Woty przygotował w tym semestrze nowy spektakl jasełkowy pt. „Broda Heroda”.
W jasełkach wzięło udział 22 uczniów: Sandra Mieszaniec, Justyna Woszczyna,
Angelika Mrozowska, Stanisław Kmak, Dagmara Dziubkowska, Mateusz Piotrowicz,
Natalia Opoka, Katarzyna Grzesik, Bartłomiej Grzesik, Oliwia Korta, Maria Bażela,
Martyna Bucka, Daria Siatka, Kamil Kucharski, Karolina Bogacz, Anastazja Susuła,
Alan Cichoń, Mikołaj Ławrowski, Natan Szydłowski, Jacek Andruszko, Damian
Działowski, Julia Szumowska. Jasełka zaprezentowane zostały podczas Spotkania
Wigilijnego w naszej szkole. Zespół wystąpił również na dwóch przeglądach: 19 grudnia
2017 roku, na Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Jasełka 2017" w Centrum
Młodzieży im. dra Henryka Jordana przy ul. Krupniczej w Krakowie, oraz 10 stycznia
2018 roku na IV Przeglądzie Grup Kolędniczych i Jasełkowych w ZSS Nr 4 przy
ul. Zakątek 2.

Drużyna harcerska Tornado
Drużyna działająca w naszym Ośrodku zrzesza obecnie 30 harcerzy. Należą do niej
uczniowie uczęszczający do szkół naszego Ośrodka, wychowankowie Internatu oraz
dzieci przebywające w dziennej grupie świetlicowej. Głównym opiekunem harcerzy jest
druhna Teresa Pałka (wychowawca Internatu). Wspierają ją, szczególnie podczas
wszelkich wyjazdów, nauczyciele: pani Barbara Orzechowska oraz pani Dorota Brach.
W listopadzie 2017r. Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przekazała na potrzeby
drużyny harcerskiej darowiznę w kwocie 5 tys. zł.. Za otrzymane środki zakupiliśmy dla
naszych harcerzy mundury, pasy, rogatywki, poncza przeciwdeszczowe, plecaki, karimaty,
śpiwory oraz aparat fotograficzny. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.
W czasie roku szkolnego harcerze spotykają się regularnie na zbiórkach, podczas których
poszerzają swoją wiedzę i doświadczenie, realizują sprawności i wspólnie się bawią.
Drużyna uczestniczy także aktywnie w życiu Hufca:
Tuż po rozpoczęciu roku szkolnego, w dniach 14-17 września 2017r. nasi harcerze
wyjechali do Szklarskiej Poręby na ogólnopolski, jubileuszowy XXV Rajd
„Granica”. Tegoroczny Rajd odbywał się pod hasłem „Marzenia bez granic”.
Wzięło w nim udział ponad 1100 uczestników. Nasza drużyna uczestniczyła w
zajęciach programowych Trasy nr IX Nieprzetartego Szlaku. Towarzyszyło nam
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motto: „A w górach nie ma już nikogo – oprócz nas…..”.
Pierwszego dnia Rajdu zwiedziliśmy Żelazny Tygiel Waloński - średniowieczną
osadę poszukiwaczy skarbów. Mięliśmy tutaj okazję zobaczyć i - pod okiem
przewodnika - wypróbować urządzenia oraz narzędzia jakimi przed wiekami
posługiwali się tajemniczy Walonowie. Następnie wzięliśmy udział w warsztatach
ceramicznych. W kolejnych dniach przemierzaliśmy górskie szlaki podziwiając
uroki i krajobrazy Karkonoskiego Parku Narodowego, Gór Izerskich i Rudaw
Janowickich. Wieczorami spotykaliśmy się na obrzędowym kominku – był to czas
na podsumowanie dnia, czas integracji z harcerzami z różnych stron Polski
i wspólnej zabawy. Rajd zakończył się uroczystym, apelem podsumowującym, na
którym spotkali się wszyscy uczestnicy. Z okazji jubileuszu 25-lecia wspólnie
odśpiewaliśmy Sto lat, a organizatorzy Rajdu poczęstowali wszystkich
urodzinowym tortem. Mimo mało sprzyjającej pogody i czasem trudnych
momentów na trasie, gdy trzeba było pokonywać własne słabości była to dla nas
wspaniała przygoda i nowe doświadczenie. Przywieźliśmy z Rajdu mnóstwo
wrażeń, dobre humory i pamiątkowe koszulki :).
W dniach 22-24 września 2017 nasza drużyna wzięła udział w uroczystej
Inauguracji Roku Harcerskiego 2017/18 ZHP Chorągwi Krakowskiej pod
hasłem „INO ROZ” w Zakopanem. Organizatorzy przygotowali na ten czas
bogaty program, pełen różnorodnych atrakcji. Wzięliśmy udział w Jarmarku
Regionów - wyroby ceramiczne wykonane na ten cel przez uczniów z naszego
Ośrodka pod okiem pani Małgorzaty Babik cieszyły się ogromnym powodzeniem.
Podczas wieczornego Apelu mieliśmy okazję bawić się wspólnie z harcerzami
z całej Małopolski. Obejrzeliśmy też wspaniały pokaz akrobacji. Uczestniczyliśmy
także w grze terenowej „Szlakami Kurierów Tatrzańskich”, warsztatach
tematycznych, na których zapoznaliśmy bliżej z pracą Policjanta, zwiedziliśmy
Muzeum Karola Szymanowskiego, odbyliśmy dłuższą wyprawę bryczkami,
podczas której mogliśmy podziwiać całe Zakopane w scenerii nocnej.
Zwieńczeniem obchodów inauguracyjnych była msza święta w Kościele pw.
Św. Rodziny na Krupówkach, a następnie uroczysta parada harcerzy z Krupówek
na Plac Niepodległości, gdzie wręczono medale rodzinom Kurierów Tatrzańskich
z okresu II wojny światowej i przemówił do harcerzy Wiceburmistrz Miasta
Zakopane.
W dniach 19-25 listopada 10 harcerzy z naszego Ośrodka uczestniczyło
w projekcie „Odkrywam siebie – grupowe zajęcia wspierające i rozwijające
osoby niepełnosprawne”, współfinansowanym ze środków PFRON, który
realizuje Wydział Nieprzetartego Szlaku Głównej Kwatery ZHP. Celem
przedsięwzięcia było zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych, wiary
we własne możliwości, podniesienie samooceny niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży niezbędnych w czynnościach dnia codziennego: kontaktach ze
środowiskiem lokalnym, bezpośrednim włączaniu się w życie obywatelskie,
skutecznym przechodzeniu na rynku pracy. Zajęcia odbyły się w pięknym Ośrodku
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Wypoczynkowo-Szkoleniowym W Olsztynku nad Jeziorem Pluszne. W ramach
projektu realizowane były warsztaty choreograficzne, komunikacyjne, wizażu,
autoprezentacji, doradztwa zawodowego - florystyka, podstawowych technik
filmowych i dziennikarskich oraz integracyjno - społeczne.
Tradycyjnie już , jak co roku, nasi harcerze włączyli się do akcji przekazywania
Betlejemskiego Światła Pokoju. W niedzielę 17 grudnia harcerze - uczniowie klasy IIIZc
z rodzicami i wychowawcą B. Orzechowską uczestniczyli w uroczystej mszy świętej
na Wawelu, prowadzonej przez arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, inaugurującej
przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju. Z Wawelu ulicą Grodzką z tysiącem harcerzy
przeszliśmy na Rynek, skąd Komendant Chorągwi Krakowskiej przekazał nam latarenkę
ze Światłem z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. W poniedziałek Betlejemskie
Światło przekazaliśmy proboszczowi naszej Parafii, we wtorek jego ciepło i atmosfera
towarzyszyła nam na przedwigilijnej internatowej kolacji, a w czwartek powędrowało na
ręce Dyrekcji Ośrodka z życzeniami miłości, pokoju i ciepła rodzinnego przekazanych na
uroczystej akademii z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
9 stycznia odbyło się Noworoczne Spotkanie Opłatkowe drużyn harcerskich
Nieprzetartego Szlaku. Tradycyjnie raz do roku spotykamy się w Ośrodku na ul.
Tynieckiej z naszymi harcerskimi przyjaciółmi. Byliśmy widzami przedstawienia
jasełkowego w wykonaniu harcerzy ze Szczepu „Zielone Słońce”. Kolejnym punktem
spotkania było dzielenie się opłatkiem ze wszystkimi obecnymi, poczęstunek krakowskimi
obwarzankami oraz wspólne kolędowanie.
W dniach 19-21 stycznia 12 naszych harcerzy wyjechało do Nowego Targu, by wziąć
udział w Rajdzie Karnawałowym Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi
Krakowskiej. W programie Rajdu znalazły się: warsztaty szermiercze, zajęcia w terenie poznajemy Nowy Targ i jego zabytki, zajęcia na ściance wspinaczkowej, zajęcia
programowe na terenie SOSW, zdobywanie sprawności „Higienista” oraz harcerski
kominek. Udział w Rajdzie dał nam możliwość zdobycia nowych umiejętności, dostarczył
dużo emocji i nowych wrażeń. Spędziliśmy w Nowym Targu wspaniały weekend.
Przed nami jeszcze w tym semestrze Olimpiada Zimowa w Myślenicach…

Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy II/IIIa: wyróżniający się w nauce: Alicja Kolowos, Alan Cichoń, 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. Za
reprezentowanie klasy w teatrzyku szkolnym „Sigma”: Alan Cichoń, Damian Działowski
– Lis.
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Uczniowie klasy IIz: wyróżnienie Dominik Baranik za wzorowe zachowanie, pilność
w nauce, udział w konkursach plastycznych. Mateusz Król, Bolesław Wyligała za bardzo
dobre zachowanie, udział w konkursach plastycznym. 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 wspólnie spędzony czas, za fantastyczną zabawę, za udział we wszystkich konkursach
szkolnych i klasowych oraz zorganizowanych uroczystościach, wyjazdach, wycieczkach
i imprezach.
Uczniowie klasy V/VIz: Marcin Kleczyński, Łukasz Oliwa i Marcelina Stach za
zaangażowanie, postępy w nauce i udział w konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy VIIa: Iwona Krzek i Łukasz Paczka za wzorowe zachowanie,
Krzysztof Miśkiewicz za postępy w nauce, Iwona Krzek za udział w akcji „Karma dla
zwierzaka”, Krzysztof Miśkiewicz i Mateusz Kojara za udział w zawodach sportowych.
Uczniowie klasy VIIz: Dawid Świętek za zaangażowanie w prace na rzecz klasy.
Uczniowie klasy IIIZA: Magdalena Mika za udział w konkursach szkolnych.
Uczniowie klasy IAP: Karolina Bogacz za wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję,
udział w konkursach, występach. Aleksandra Gałaś za wzorowe zachowanie, udział
w konkursach plastycznych, sumienne dyżurowanie podczas przerw. Michał Głowa za
wzorowe zachowanie, 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,
wysoką frekwencję, udział w występach i konkursach szkolnych, reprezentowanie
Ośrodka w zawodach sportowych.
Uczniowie Mateusz Klita, Marcin Parszywka, Anita Mętel, Justyna Urbaniec,
wystąpili w koncercie kolęd. W dalszym ciągu uczniowie Marcin Parszywka, Justyna
Urbaniec, Anita Mętel, Kamil Bodurka pięknie opiekowali się roślinami klasowymi.
Mateusz Klita wziął udział w zbiórce Góra Grosza, zbiórce karmy w akcji Gwiazdka dla
Zwierzaka. Uczniowie Kamil Bodurka, Mateusz Klita, Marcin Parszywka, Anita
Mętel, Justyna Urbaniec brali udział we wszystkich konkursach plastycznych
i artystycznych organizowanych na terenie szkoły.
Uczniowie klasy IIBP: Natalia Opoka, Anita Lasko, Michał Kawaler, Anna Kuć.
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Podziękowania
Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i wszystkim bliskim naszych
uczniów, za wszelką pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali
w pierwszym semestrze bieżącego roku szkolnego.
Gorące podziękowania Państwu za zaangażowanie w przygotowanie wspólnych
uroczystości: Spotkania Opłatkowego i Kolędowania.
Serdeczne podziękowania panu Adamowi Rekuciowi - wiceprzewodniczącemu Rady
Rodziców za ogromny wkład pracy na rzecz Ośrodka i jego uczniów. W okresie od
4 września 2017 roku do 31 stycznia 2018 roku był inicjatorem i organizatorem:
warsztatów weterynaryjnych, wycieczki do Szkoły Aspirantów Pożarnictwa w Krakowie
Nowej Hucie, warsztatów literackich, Mikołajek w Państwowej Straży Pożarnej przy
ul. Obrońców Modlina w Krakowie. Pozyskał sponsora „My Taxi”, a także sponsora,
który oprócz poczęstunku i artykułów spożywczych zaopatrzył Szkołę w artykuły
chemiczne, środki czystości oraz artykuły szkolne i papiernicze. Wielokrotne pozyskał
bilety na mecze Euroligi koszykówki w Krakowie. Zorganizował zbiórkę odzieży
w Szczecinie dla dzieci z Internatu. Zaprosił DJ’a celem poprowadzenia zabawy
karnawałowej. Zajął się zmianą organizacji ruchu przy Ośrodku umożliwiającej wjazd na
jego teren. Serdeczne podziękowanie pani Annie Podgórskiej, skarbnikowi RR
serdecznie dziękujemy za prowadzenie księgowości RR i zorganizowanie wspólnie
z przewodniczącym panem Wojciechem Opoką pomocy podczas zabawy karnawałowej
- zakup produktów do zapiekanek, owoców, przygotowanie i prace porządkowe.
Podziękowania dla pani Renaty Kawaler za pomoc przy organizacji zabawy
karnawałowej.
Szczególne podziękowania dla wszystkich rodziców za włączenie się w aktywne życie
klasy I a.
Paniom: Beacie Mucha, Beacie Olszewskiej, Renacie Żelazny i Ewie Augustyniak za
pomoc w organizacji imprez klasowych i współpracę.
Dla wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów klasy II/IIIa za obecność na występach
i uroczystościach. Za wszelką pomoc i zaangażowanie w życie klasy panu Adamowi
Rekuć, za udział w organizowanych wycieczkach pani Joannie Kolowos, pani Elżbiecie
Kliś za ogromną życzliwość i wsparcie.
Paniom Iwonie Polak, Monice Król, Annie Komorowskiej oraz panu Leszkowi
Baranikowi za pomoc przy organizacji Andrzejek oraz wigilii klasowej.
Paniom: Vicie Oliynyk, Joannie Stadnik, Agnieszce Zarębińskiej, państwu Magdalenie
i Przemysławowi Kosmulskim za przepyszne torty urodzinowe, wszystkim rodzicom
oraz państwu Ewie i Robertowi Lasek za zorganizowanie poczęstunku na wigilię. Gorące
podziękowanie za zaufanie, za bardzo dobry kontakt oraz wzorową dotychczasową
współpracę. Podziękowanie pani Edycie Rokosz za zaangażowanie i pozytywną energię.
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Rodzicom uczniów V/VIa za współpracę i wspieranie dzieci w ich indywidualnym
rozwoju oraz za aktywny udział w życiu naszej grupy.
Pani Agnieszce Kleczyńskiej i Barbarze Stach za zaangażowanie się w życie klasy.
Pań: Katarzyny Paczki, Urszuli Nosal, pana Macieja Kiełkowicza za zaangażowanie
w życie klasy i szkoły.
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.
Pani Monice Dymurskiej za pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i bardzo
dobrą współpracę ze Szkołą i Internatem.
Wyrazy wdzięczności za malowanie sali nr 24 dla pana Marka Paska oraz Karola
Mrozowskiego. Podziękowanie pani Edycie Mrozowskiej za akompaniament w czasie
kolędowanie szkolnego oraz wszystkim Rodzicom uczniów klasy IIIA za pamięć
o pracownikach Szkoły.
Paniom: Małgorzacie Gałaś, Annie Kasperczyk – Kotarbie, Małgorzacie Kucharskiej,
Dorocie Wróbel za zaangażowanie w sprawy klasowe, i miła współpracę.
Serdeczne podziękowania wszystkim rodzicom paniom Władysławie Jaromin i Urszuli
Poślińskiej, siostrze Anecie ze Stowarzyszenia sióstr Karmelitanek, państwu Annie
i Andrzejowi Moskalom za wyjątkowe przygotowanie uczniów do szkoły, do udziału
w wycieczkach, imprezach. Panu Andrzejowi Moskalowi za przygotowywanie nagrań
płyt dla uczniów biorących udział w wycieczkach i imprezach harcerskich.
Podziękowanie dla rodziców za udział w życiu klasy IIBP.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów
w pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/2018
i życzymy bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
Zespół Redakcyjny Biuletynu
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