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Z życia Ośrodka
Remonty, modernizacje, zakupy
Podsumowanie II semestru przez Pana Dyrektora:
- Wykonanie schodów do Parku.
- Uporządkowanie skarpy i terenu przy ogródkach.
- Zakup 100 sadzonek jałowca płożącego na skarpę.
- Zakup magicznego dywanu.
- Modernizacja sieci internetowej (wi-fi w szkole).
- Zakup 2 dużych i 8 małych namiotów.
- Zakup kserokopiarki kolorowej do internatu.
- Zakup rowerków rehabilitacyjnych.
Podczas wakacji zostaną przeprowadzone następujące remonty:
- Flizowanie schodów z poziomu piwnic na pierwsze piętro w internacie.
- Remont 3 łazienek w internacie.
- Flizowanie korytarza przed gabinetem lekarskim.
- Wykonanie posadzki w gabinecie pielęgniarskim i lekarskim.
- Cyklinowanie pracowni komputerowej w szkole.
- Cyklinowanie pracowni komputerowej w internacie.
- Wstawienie drzwi do piwnicy, pracowni muzycznej do kantorka przy pracowni
katechetycznej oraz do warsztatu w części szkolnej.
- Dalsza modernizacja sieci internetowej w szkole i internacie.
A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

Z życia Szkoły
Poczet Sztandarowy
Opiekę nad Pocztem Sztandarowym i sztandarem Ośrodka sprawuje pani Grażyna Ciosek.
Uczniowie godnie reprezentują nasz Ośrodek i całą społeczność na uroczystościach
szkolnych, środowiskowych i okolicznościowych. W skład Pocztu SOSW Nr 2
w bieżącym roku szkolnym wchodzili: Sebastian Wil, Wiktoria Gacek, Gabrysia
Czaplak (skład podstawowy) oraz Werenika Daniec i Sandra Marzec (skład
rezerwowy).
XIII Piknik Integracyjny „Nasz kolorowy świat”
9 czerwca 2016 roku pracownicy naszego Ośrodka tradycyjnie jak co roku zorganizowali
piknik integracyjny „Nasz kolorowy świat”. W tym roku odbył się pod hasłem „Rok
Henryka Sienkiewicza”. Imprezę rozpoczęli wychowankowie internatu przebrani
w postaci z powieści Henryka Sienkiewicza. Na scenie wystąpili zaproszeni goście, oraz
nasz zespół muzyczny. Przygotowano wiele atrakcji, stoisk na których można było
przygotować kapelusze, wachlarze, bransoletki, maski afrykańskie, ozdabiać pierniki
i wiele innych. Piknik miał też charakter sportowy. Uczniowie startowali w następujących
konkurencjach: rzut do celu, bieg z piłeczką tenisową, bieg w workach, strzał do bramki,
szybkościowy tor przeszkód, przeciąganie liny oraz mecz piłki nożnej. W czasie
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konkurencji panowała atmosfera pełna radości. Na uwagę zasługuje pokaz brazylijskiej
sztuki walki Capoeiry, podziwialiśmy umiejętności walki w tańcu oraz gry na
instrumentach. Dla wszystkich uczestników przygotowano posiłek, tym razem zupę
pomidorową i pizzę. W organizację naszej tradycyjnej imprezy włączyli się wszyscy
pracownicy SOSW Nr 2, dzięki czemu piknik jak co roku przebiegł we wspaniałej
atmosferze. Zapraszamy do wspólnej zabawy za rok!

Z życia klas, wycieczki szkolne
Klasa I/II/IIIz - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Wizyta w labiryncie luster.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Wyjście do kina „Mikro” na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Świętowanie urodzin Mateusza.
- Śniadanie wielkanocne.
- Wyjście na film pt. „Zwierzogród” do Cinema City „Bonarka”.
- Wycieczka po Krakowie – poznawanie legend.
- Wyjście na spektakl „Pinokio” i uczestniczenie w warsztatach edukacyjnych.
- Wycieczka do parku im. Bednarskiego.
- Zabawy, gry i inne atrakcje z okazji Dnia Dziecka.
- Udział w pikniku w Korzkwi.
- Udział w pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.
- Udział w zajęciach dogoterapii.
Klasa I/II/IIIa - wychowawczyni mgr Weronika Styrna:
- Poszukiwanie najpiękniejszych szopek w krakowskich kościołach.
- Koncert w Filharmonii krakowskiej z cyklu „Muzyczne granie”.
- Warsztaty teatralne w „Bonarka” City Center.
- Nauka wspinaczki w Centrum Wspinaczkowym „Forteca”.
- Udział w zawodach sportowych m.in. takich jak „Sport, zabawa,integracja”.
- Spektakl w teatrze „Groteska” pt. „Kukuryku słoneczniku”.
- Piknik integracyjny w Korzkwi.
- Udział w gali finałowej Festiwalu Filmów Osób Niepełnosprawnych.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
Klasa miała także okazję współorganizować ważne wydarzenia.
- Zabawę karnawałową.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Przyjęcia urodzinowe rówieśników.
- Udział w pikniku „Nasz kolorowy Świat”.
- Pożegnanie „trzecioklasistów”.
- Sprzątanie świata.
- Zbiórkę nakrętek, baterii, makulatury.
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Klasa II/IIIz - wychowawczyni mgr Anna Koper w tym numerze zaprezentuje się
poetycko:
Klasa II i III zdaje oto podsumowanie,
jaki II semestr miał dla Niej wyzwanie.
Pracowite to były miesiące,
Pani nie dawałam Nam posiedzieć na łące,
Choć warzywne ma nazwisko,
to od ziemi wcale nie odrasta nisko.
Mamy też panią Justynkę do pomocy,
gdy na podróże nabieramy ochoty.
Dużo było z Nami chodzenia,
dużo do zobaczenia.
Park W. Bednarskiego często zwiedzamy,
ptaki, owady, rośliny oglądamy,
niezależnie od pory roku,
park ten dodaje uroku.
Lubimy też chodzić na warsztaty,
z Bonarką jak za pan braty,
przygody „Pinokia” oglądając
wnioski z jego życia wyciągając,
ucząc się o teatralnych lalkach,
pacynkach, kukiełkach, jawajkach.
Do kina też chodzimy,
z Cinema City Bonarką się widzimy,
Zwierzogród już u Nas obejrzany,
jeszcze o Gdzie jest Dory?
do Naszej pani się uśmiechamy.
Lubimy po rynku krakowskim chodzić,
do Zamku uciekamy się schłodzić.

Co roku o wiosennej porze,
jesteśmy w dobrym humorze,
gdy na piknik integracyjny do Korzkwi
wyjeżdżamy,
a przy tym dużo zabawy i uciechy mamy.
W naszej szkole też wesołe są chwile,
Dzień Dziecka i Kolorowy Świat zawsze
wspominamy mile.
Zimą mamy piękny bal karnawałowy,
wtedy przebieramy się za różne stwory,
księżniczki też się czasami zjawiają,
choć piraci Nas częściej witają.
Obchodzimy też święta klasowe,
Nasze ulubione, bo urodzinowe,
tort wtedy mamy, świeczki kolorowe,
prezenty, słodkości i życzenia wesołe,
kolegów z klasy I-IIIz zapraszamy,
z panią Edytką się witamy,
i do smacznego poczęstunku wszystkich
zapraszamy.
Śniadanie Wielkanocne też obchodzimy,
jajeczkiem z innymi klasami się dzielimy,
i jest Nam bardzo miło i przyjemnie,
gdy dyrekcja na Naszą ucztę też biegnie.
I tak wesoło mijają Nam chwile,
w klasie, na wycieczkach, czy też w kinie.
Bo w szkole lubimy przebywać
i nowe rzeczy z panią odkrywać!

Klasa IV/Vz - wychowawczyni mgr Justyna Nuckowska:
- Udział w szkolnym balu karnawałowym.
- Klasowe Walentynki.
- Wyjście do kina „Mikro” na film animowany pt. „Operacja Arktyka”.
- Udział w szkolnym Dniu Kobiet.
- Śniadanie Wielkanocne.
- Wyjście do Muzeum Inżynierii Miejskiej.
- Świętowanie 13 urodzin Dawida.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert „Muzyka i matematyka”.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na przedstawienie pt. „Kukuryku Słoneczniku”.
- Dzień Ziemi: udział w warsztatach ekologicznych.
- Wyjście na Wawel.
- Wyście do CH „Bonarka” na Teatrzyk Młodego Widza.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
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- Świętowanie Dnia Dziecka.
- Piknik w Korzkwi.
- Udział w szkolnym Pikniku „Nasz kolorowy Świat”.
- Wyjście do ZOO.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Uczniowie czynnie wspierają szkolne akcje: Góra Grosza, Baterie, Nakrętki.
Klasa IV/Va - wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska:
- Wewnatrzklasowy konkurs na „najlepsze zachowanie” oraz „najpiękniejszy zeszyt
z języka polskiego”.
- Wyjście do kina Cinema City „Bonarka” na film pt. „Zwierzogród”.
- Uczestniczenie w Pikniku Sportowym w Borku Fałęckim.
- Uczestniczenie w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Przygotowanie Stoiska Piernikowego na Piknik Integracyjny „Nasz kolorowy świat”.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Udział w „Poczcie Walentynkowej”.
- Przygotowanie Dnia Otwartego w Szkole Podstawowej.
- Prezentowanie umiejętności podczas zajęć dla studentów Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Udział w śniadaniu wielkanocnym.
- Świętowanie urodzin uczniów.
- Przygotowanie plakatów „Odliczanie do wakacji” oraz „Gazetki wakacyjnej”.
- Przygotowanie apelu na zakończenie roku szkolnego.
Klasa VIa - wychowawczyni mgr Elżbieta Bauer:
- W klasie organizowane były konkursy z nagrodami dotyczące starannego pisma,
starannego prowadzenia zeszytu oraz kulturalnego zachowania. W obydwu konkursach
najlepiej wypadły: Sandra Mieszaniec i Dagmara Dziubkowska.
- Uczniowie uczestniczyli w większości szkolnych konkursów plastycznych i w zawodach
sportowych.
- Uczniowie czynnie uczestniczyli w programie pt. „Książki naszych marzeń”.
- Wyjście do kina na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Zwiedzanie Domu Jana Matejki i Galerii Sztuki Polskiej w Sukiennicach.
- Wędrówki po Krakowie śladami krakowskich świętych.
- Udział w lekcji muzealnej w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Zakopanego.
Klasa IA – wychowawczyni mgr Aneta Kozak:
- Świętowanie urodzin Darii, Justyny, Andrzeja, Kuby i Kingi.
- Wernisaż wystawy naszych prac w „Ogrodzie Sztuki” wykonanych w ramach
warsztatów prowadzonych przez studentów PWST. Projekt pod nazwą „To ja, to my”.
- Wyjście na wystawę naszych prac do Ogrodu Sztuki.
- Wyjście do kina „Mikro” na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Założenie klasowego ogródka.
- Wyjazd na Zieloną Szkołę do Rozewia.
- Warsztaty plenerowe: malarstwo z natury.
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Klasa IZ – wychowawczyni mgr Anna Czaniecka:
- Świętowanie Walentynek w klasie.
- Wielkanocne spotkanie i poczęstunek.
- „Zwiastuny wiosny” – tematyczny spacer do parku Bednarskiego.
- „Powitanie wiosny” – impreza klasowa.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl pt. „Ku-ku-ryku Słoneczniku”.
- Uczniowie założyli ogródek klasowy, w którym posadzili bratki i pielęgnują je.
- Wyjazd na piknik integracyjny do Korzkwi.
- Udział w pikniku „Nasz kolorowy Świat”.
- Świętowanie urodzin uczniów naszej klasy.
- Udział w konkursach szkolnych.
- Udział w zbiórce nakrętek i baterii.
- Udział w spotkaniach tematycznych w bibliotece szkolnej.
- Organizacja konkursu szkolnego (z pomocą uczniów naszej klasy) „ Idzie biedronka do
słonka – słoneczne barwy wiosny”.
- Dzień Dziecka w klasie – zajęcia połączone ze słodkim poczęstunkiem.
- „Bezpieczne wakacje” – zajęcia tematyczne połączone z wystawą prac.
Klasa IIA – wychowawczyni mgr Grażyna Bartosik:
- Udział w festiwalu filmowym i zdobycie nagrody: kamery sportowej.
- Świętowanie Dnia Kobiet.
- Spotkanie Wielkanocne.
- Podziwianie gry aktorskiej kolegi Kamila Furgała, który zagrał w spektaklu pt. „Pinokio”
w teatrze „Łaźnia Nowa”.
- Wyjście do kina „Mikro” na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Wyjście do kina Cinema City „Bonarka” na film pt. „Alicja po drugiej stronie lustra”.
- Wyjście do Tauron „Arena” na spotkanie młodzieży „Młodzi i miłosierdzie”.
- Udział w zawodach sportowych na Stadionie w Borku Fałęckim.
- Zbieranie nakrętek oraz baterii.
- Wyjazd Kamila, Wiktorii i Mateusza na zieloną szkołę do Rozewia.
Klasa IIZ – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak:
- Wyjście do kina „Mikro” na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Uroczystość imieninowa Leonarda, świętowanie 18-stych urodzin Mateusza i 16-tych
urodzin Edyty.
- Udział uczniów w szkolnych konkursach plastycznych.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
- Zbieranie zużytych baterii i plastikowych zakrętek.
Klasa IIIA – wychowawca mgr Dariusz Górak:
- Współorganizacja zabawy karnawałowej.
- Realizacja projektu edukacyjnego „Żyj zdrowo na sportowo”.
- Udział w turnieju unihokeja.
- Wyjście do kina na film „Operacja Arktyka”.
- Wyjście do Tauron „Arena” w ramach rekolekcji „ Młodzi i miłosierdzie”.
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- Udział w biegach przełajowych w Parku Bednarskiego.
- Wyjście na Festiwal Filmowy Osób Niepełnosprawnych „Film On”.
- Udział w Wojewódzkich Biegach Przełajowych w Nowym Targu.
- Festyn sportowo – rekreacyjny na stadionie Wisły Kraków.
- Udział w Wojewódzkich Zawodach w Lekkiej Atletyce na AWF-ie.
- Festyn sportowo rekreacyjny w Borku Fałęckim.
- Wyjście do parku linowego.
Klasa IIIZ – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn:
- Współorganizacja zabawy karnawałowej.
- Realizacja projektu edukacyjnego „Dbam o zdrowie”.
- Klasowe świętowanie Dnia Kobiet.
- Śniadanie wielkanocne.
- Klasowe świętowanie urodzin uczniów.
- Warsztaty w Muzeum Miasta Krakowa „Legendy Krakowa”.
- Wyjście do kina „Mikro” na film pt. „Ostatnia Arktyka”.
- Wyjście do Tauron „Arena” na spotkanie młodzieży „Młodzi i miłosierdzie”.
- Występ uczniów w akademii z okazji Dnia Ziemi.
- Wyjście do Teatru Ludowego na przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”.
- Spotkanie z aktorką Jagodą Pietruszkówną.
- 5 dniowy wyjazd na zieloną szkołę do Warszawy.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Warsztaty plastyczno – taneczne w Staromiejskim Centrum Młodzieży.
- Udział w pikniku integracyjnym „Nasz kolorowy Świat” na terenie Ośrodka.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Romeo i Julia”.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Wyjście na zakończenie roku do lodziarni.
- Występ uczniów podczas akademii kończącej rok szkolny.
Klasa IAP – wychowawczyni mgr Monika Porębska:
- Udział w pokazowych warsztatach artystyczno – integracyjnych w szkole przy
ul. Telimeny i przy ul. Szerokiej.
- Udział we wszystkich konkursach plastycznych i artystycznych organizowanych na
terenie szkoły.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
Klasa IBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz:
- Udział w Projekcie „To Ja To My”- Anna Kuć i Natalia Opoka. Wystawa projektu miała
miejsce w Małopolskim Ogrodzie Sztuki.
- Udział w licznych konkursach plastycznych, czytelniczych i sportowych i muzycznych.
- Zbiórka baterii.
- Opieka nad zwierzyńcem w pracowni przyrodniczej: rybki, żółw.
- W ramach zdrowego odżywiania hodowla pomidorków koktajlowych.
- Uroczyste świętowanie 18 urodzin Tomka Młynarczyka, oraz Anny Kuć.
- Przygotowanie i udział klasy w przedstawieniu ekologicznym „Kaczka sprzątaczka”
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z okazji Dnia Ziemi.
- Wyjście do Pink Bowling & Club - Kręgielnia: gra na torze.
- Udział klasy w projekcie „ Książki naszych marzeń”.
- Udział w spotkaniu czytelniczym „Książka łączy pokolenia”.
- Występ uczniów podczas koncertu „Małej Filharmonii”.
- Wypoczynek i nauka na zielonej szkole w Rozewiu.
- Ścieżka ekologiczna „Światło Latarni”.
- Wyjściem na lody na zakończenie roku szkolnego.
Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach:
- Współorganizacja zabawy karnawałowej.
- Wyjście do Kina „Mikro” na film pt. „Operacja Arktyka”.
- Wyjście do Tauron „Arena” - udział w spotkaniu dla młodzieży „Młodzi i Miłosierdzie”.
- Udział w spotkaniu „Książka łączy pokolenia”.
- Udział w akademii z okazji Dnia Ziemi.
- 5 dniowy wyjazd na zieloną szkołę do Warszawy.
- Wycieczka do Korzkwi – udział w festynie integracyjnym.
- Festyn integracyjny „Nasz kolorowy świat”.
- Uroczyste urodziny koleżanek i kolegów z klasy.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Romeo i Julia”.
- Wyjścia do sklepu spożywczego – robienie zakupów.
- Udział z zajęciach zespołu muzycznego.
- Udział w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych przez nasz Ośrodek.
Klasa IIBP – wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek:
- Udział w akcji zbierania plastykowych zakrętek.
- Świętowanie urodzin i imienin kolegów i koleżanek z klasy.
- Wspólnie z klasą I AP zorganizowanie spotkania wielkanocnego.
- Organizowanie zbiórki makulatury – zebrane środki przeznaczano na potrzeby klasowe.
- Udział w akcji Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik” – „Zamień baterię na kupon na
loterię”.
- Udział konkursie bibliotecznym pt. „Czytanie łączy pokolenia”.
- Wszyscy uczniowie klasy biorą udział w comiesięcznym konkursie czytania z intonacją.
- Wyjazd na piknik integracyjny do Korzkwi.
- Udział w pikniku „Nasz kolorowy świat” - występ w zespole muzycznym.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak:
- Udział w konkursach, akcjach i imprezach organizowanych na terenie naszego Ośrodka.
- Wyjazd 2 uczennic na zieloną szkołę do Warszawy.
- Wyjście 2 uczennic na spektakl pt. „Romeo i Julia”.
- Wyjście na pływalnię „Korona” - kibicowanie kolegom biorącym udział w zawodach.
- Wyjazd do Korzkwi na imprezę integracyjną „Piękna nasz Polska cała”.
- Świętowanie urodzin Magdy Paluszek, Moniki Cory, Mai Wilk, Magdy Lendy i Doroty
Wyroby.
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W tym roku szkolnym kończą edukację uczniowie Bartek Buczek, Magda Lenda, Magda
Paluszek i Dorota Wyroba. Bardzo będzie nam ich brakowało, ale mamy nadzieję, że o nas
nie zapomną i będą nas odwiedzać, tak jak inni ich koledzy – Mariusz Szlachta, Michał
Soból. Życzymy Wam powodzenia w dalszym dorosłym życiu.
Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Barbara Orzechowska:
- Zorganizowanych zostało 5 urodzinowych przyjęć, w tym jedno w domu uczennicy.
- Udział w zabawie noworocznej.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
- Występy na Przeglądzie piosenki morskiej i harcerskiej w Zbylitowskiej Górze.
- Udział w Olimpiadzie Specjalnej - w Międzyszkolnym Mityngu Lekkoatletycznym
w Słomnikach, gdzie zdobyliśmy 5 medali złotych, 2 srebrne i 7 wyróżnień za sportową
postawę.
- Wyjazd na 3-dniowy biwak integracyjny do Mielca.
- Udział w konkursach organizowanych na terenie szkoły.
- Maria Kret wzięła udział w konkursie o tematyce papieskiej organizowanym przez Kurię
Krakowską zajmując I miejsce.
- Pożegnanie naszych 3 koleżanek, które kończą IV etap edukacyjny.

Wyjazdy na zielone szkoły
Zielona szkoła w Warszawie
Uczniowie z kilku klas: IIIZ, IIAP, IIIAP (2 uczennice), VIa (2 uczniów) z paniami:
Dorotą Brach, Renatą Sobczyszyn i Elżbietą Kurek w dniach od 30 maja do 3 czerwca
2016 roku przebywali na zielonej szkole w Wiejcy koło Warszawy. Wiejca to
niezapomniane wrażenia, piękna sceneria, pyszne posiłki, luksusowe pokoje w Dworku
„Pod kasztanowcami”, a to dzięki gościnności pana Adama Klechy, któremu jeszcze raz
serdecznie dziękujemy! Przebywając w Wiejcy spacerowaliśmy po Kampinowskim Parku
Narodowym, bawiliśmy się w ogrodzie na placu zabaw, a wieczorem organizowaliśmy
dyskoteki. Program zwiedzania był bardzo ciekawy i ambitny. Wzięliśmy udział
w warsztatach w Zamku Królewskim, gdzie została nam przybliżona postać króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Kolejne warsztaty opowiadające o działalności
i życiu króla Poniatowskiego odbyły się w Łazienkach w Pałacu na Wyspie. Zwiedziliśmy
gmach Sejmu, „podglądając” prace komisji zdrowia, było to niesamowite przeżycie.
Podczas pobytu w Pałacu Prezydenckim zapoznaliśmy się z pracą Głowy Państwa
Polskiego. Pani przewodnik wprowadziła nas do części reprezentacyjnej Pałacu, gdzie
również widzieliśmy Okrągły Stół. Wędrując po Warszawie podążaliśmy śladami
Fryderyka Chopina. Panoramę stolicy podziwialiśmy z XXX piętra Pałacu Kultury
i Nauki. Dużą atrakcją było Centrum Nauki Kopernik, do którego zamierzamy wrócić
jeszcze za rok. Mieliśmy okazję jeździć warszawskim metrem. Wytrwałość, wspaniałe
zachowanie zostało nagrodzone pysznymi lodami i goframi. Nadszedł czas powrotu do
Krakowa... Podczas oczekiwania na pendolino zostaliśmy zaproszeni przez Wydawnictwo
„Mac” do spotkania z autorami serii książek „Podróżownicy”. Wzięliśmy udział
w zajęciach plastycznych z animatorami, a na podróż obdarowano nas książkami
i kolorowankami.
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Zielona szkoła w Rozewiu
Uczniowie z kilku klas: I-IIIa, II-IIz, IV-Vz, IA, IIZ, IIBP, IIIBP z paniami: Weroniką
Styrną, Justyną Nuckowską, Anetą Kozak, Katarzyną Janotą, Barbarą Orzechowską, Zofią
Rysiewicz, oraz panem Jerzym Wieszczakiem w dniach od 30 maja do 7 czerwca 2016
roku przebywali na zielonej szkole nad Morzem Bałtyckim w Rozewiu. Spędzili tam miło
i aktywnie czas podczas: wędrówek po plaży, morskich kąpieli, wdychania jodu,
obserwacji morskich stworzeń w akwarium gdyńskim, poznawania fauny i flory
Słowińskiego Parku Narodowego, chrztu morskiego, podchodów, gier terenowych po
nadmorskim lesie, zwiedzania Gdańska, rejsu statkiem po stoczni gdańskiej, wizyty na
Westerplatte, przejażdżki wozem konnym, zawodów i rozgrywek sportowych,
poszukiwania „Skarbu Neptuna”.
Zielona szkoła w Zakopanym
W dniach od 6 do 8 czerwca 2016 roku uczniowie klasy VIa wraz z paniami: Elżbietą
Bauer i Marią Sołtys wyjechali na wycieczkę do Zakopanego. Zamieszkali w Szkolnym
Schronisku Młodzieżowym. Podziwiali widoki z Gubałówki, wędrowali Doliną Strążyską
i Doliną Kościeliską. Zwiedzili Muzeum Kornela Makuszyńskiego, Muzeum Tatrzańskie
im. Dra Tytusa Chałubińskiego oraz przepiękną Chatę Sabały. Modlili się w Sanktuarium
Matki Bożej Fatimskiej. Zwiedzili zabytkowy, drewniany kościółek i Cmentarz na
Pęksowym Brzysku. Wyjechali na Wielką Krokiew. Wiele radości sprawiła im przejażdżka
zakopiańską dorożką.

Konkursy, spotkania, festiwale, projekty
Plenerowy konkurs plastycznym „Zima w Krakowie”
24 lutego 2016 roku uczniowie z klas II i III gimnazjum pod opieką pani Małgorzaty
Babik, wzięli udział w plenerowym konkursie plastycznym zorganizowanym w ZSS Nr 4
w Krakowie pt. „Zima w Krakowie”. Uczennice: Anita Janik i Katarzyna Bobek
wykazały się swoim talentem i wykonały piękne prace wawelskiego grodu w zimowej
szacie, za które otrzymały dyplomy i nagrody.
Międzyszkolny konkurs plastyczny „Wielkanocne kurczaki i inne zwierzaki”
W marcu panie: Małgorzata Babik i Sylwia Wota zorganizowały zewnętrzny konkurs
plastyczny w którym udział wzięło 60 uczniów naszej szkoły i 50 uczniów z innych szkół
krakowskich. Wśród naszych uczniów nagrody zdobyli: Aneta Dąbrowa, Mateusz
Piotrowicz, Julia Szumowska, Agnieszka Barycz, Krzysztof Szczepanik. Wyróżnienia
otrzymali uczniowie: Kamil Kucharski, Marcin Kleczyński, Marysia Kret, Natalia
Opoka i Michał Miśkiewicz. Gratulujemy.
Poczta Walentynkowa
W lutym z okazji dnia św. Walentego w naszej szkole zorganizowano Pocztę
Walentynkową. Uczniowie przesyłali sobie miłosne wierszyki oraz życzenia. Organizacja
- panie: Justyna Nuckowska i Grażyna Bartosik.
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Dzień Kobiet
8 marca z okazji Dnia Kobiet panie: Anna Koper, Grażyna Bartosik, Justyna Nuckowska
i Weronika Styrna przygotowały dla wszystkich uczennic naszej Szkoły salon piękności.
XIV Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych „Zabytki Krakowa”
Uczniowie klasy IIA pod kierunkiem pani Małgorzaty Babik przygotowali prace
plastyczne na XIV Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci o specjalnych potrzebach
edukacyjnych „Zabytki Krakowa” zorganizowany przez PTTK 52, Krzeszowiacy.
Wyróżnienie zdobyła praca Michała Głowy.
VII Festiwalu Piosenki Karaoke „Śpiewajmy Razem”
11 kwietnia 2016 roku dzieci pod opieką pani Małgorzaty Babik wzięły udział w karaoke,
zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Krakowie.
Festiwal miał charakter konkursu. Wystąpili przedstawiciele Ośrodków Szkolno Wychowawczych z całej Małopolski. Konkurencja była duża. Naszą placówkę
reprezentowali: Sandra Mieszaniec, Katarzyna Bobek, Monika Grudzień, Anita
Lasko, Martyna Bucka i Aleksander Kubacki. Wszyscy świetnie się bawili śpiewając
wspólnie piosenki. Szczęście uśmiechnęło się do Katarzyny Bobek, którą jury doceniło
i przyznało II miejsce za wykonanie piosenki „Chcę tu zostać”. My też gratulujemy Kasi
talentu i sukcesu.
Konkurs plastyczny „Wiosenne kwiatki”
Uczniowie wykonywali prace konkursowe techniką dowolną. Wyniki konkursu: Szkoła
Podstawowa: I miejsce: Wiktoria Pudlik, Dawid Jakubczyk. Wyróżnienia: Michał
Bizoń, Łukasz Oliwa, Dawid Budziaszek, Aleksandra Zarębińska, Oliwia Maj,
Marcin Kleczyński, Sandra Marzec, Maria Bażela, Mateusz Król, Natan Szydłowski,
Weronika Kiełkowicz, Klaudia Kaczor, Przemysław Stadnik. Gimnazjum: I miejsce:
Paweł Kocajda, Karolina Bogacz. Wyróżnienia: Magdalena Mika, Gabriela Czaplak,
Maria Juruś, Wiktoria Kotarba, Nikola Ferlacka, Aleksandra Gałaś, Daria Siatka,
Mateusz Czaplak, Kinga Poślińska, Andrzej Cieślik, Marta Pasek, Justyna
Woszczyna, Bartosz Wróbel, Anita Mętel, Mateusz Gruca, Jakub Turski, Wiktoria
Gacek, Kamil Kucharski, Jakub Grzyb, Justyna Urbaniec, Leon Dworecki, Kamil
Bodurka. SPdP: I miejsce: Agnieszka Barycz i Rafał Klimas. Wyróżnieni: Aneta
Dąbrowa, Łukasz Czarnecki, Marcin Parszywka, Agnieszka Bartkowska, Natalia
Opoka, Anna Kuć, Natalia Kawula, Agata Sajka, Dorota Wyroba, Maria Kret,
Aniata Lasko, Aleksander Kubacki, Tomasz Młynarczyk. Organizator konkursu - pani
Justyna Nuckowska.
Festiwal Filmowy Osób Niepełnosprawnych „FilmOn”
Katarzyna Bobek, Wiktoria Gacek i Jakub Karcz wraz z panią Grażyną Bartosik
nagrali krótki film konkursowy pt. „Oko w oko z Kubą Maloką”. Film został doceniony,
a uczniowie zaproszeni na finał, który odbył się w kinie „Sfinks”. Zespół filmowy
otrzymał kamerę sportową oraz słodkie upominki.

Biuletyn Informacyjny Nr 14 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
- 11 -

Dzień Czekolady
12 kwietnia 2016 roku w naszej szkole obchodzony był Dzień Czekolady. Z tej okazji
panie Justyna Nuckowska i Weronika Styrna dla uczniów naszego Ośrodka przygotowały
słodki poczęstunek. Uczniowi mogli zajadać się różnymi smakami pysznej czekolady, jeść
owoce maczane w czekoladzie oraz spróbować czekolady na ciepło z różnymi dodatkami.
Wszystkim uczniom bardzo smakowało.
Projekt „Książki naszych marzeń”
W ramach projektu pod patronatem biblioteki szkolnej zorganizowano wspólne spotkanie
uczniów, ich rodziców i dziadków w celu wspólnego czytania prozy ulubionych pisarzy
wybranych przez uczniów i rodziców. W ramach tego spotkania odbył się również konkurs
pięknego czytania. Uczniowie otrzymali nagrody książkowe, a rodzice i dziadkowie
pamiątkowe dyplomy. Systematycznie odbywały się lekcje biblioteczne dla różnych klas
gdzie uczniowie mogli zapoznać się z księgozbiorem i porozmawiać na tematy związane
z treścią przeczytanej książki oraz stworzyć różnego rodzaju prace plastyczne.
Zorganizowano również konkursy „Ilustracja do ulubionej lektury” oraz „Kto
przeczyta największą ilość książek”. Organizatorzy – panie: Maria Sołtys, Zofia
Rysiewicz, Elżbieta Bauer.
Konkurs „Kto przeczyta największą ilość książek”
W konkursie wyróżnili się uczniowie: Natan Szydłowski, Mateusz Król, Karolina
Bieńkowska, Michał Miśkiewicz, Krzysztof Miśkiewicz, Dawid Jakubczyk, Marcin
Kleczyński, Stanisław Kmak, Dawid Budziaszek, Justyna Woszczyna, Magdalena
Mika, Tomasz Jaromin, Antoni Filiciak, Anita Mętel, Maria Juruś, Bartłomiej
Grzesik, Aneta Lasko, Natalia Opoka, Agata Sajka, Maria Kret, Natalia Kawula,
Aneta Dąbrowa, Jakub Fądziel, Samuel Żuchowski, Magdalena Więcek. Poprawnie
odpowiadali na pytania związane z treścią przeczytanej książki. Wszyscy uczniowie
biorący udział w konkursie otrzymali wymarzone nagrody książkowe. Dziękujemy
Dyrekcji za zakup książek na nagrody.
Konkurs wiedzy o Ewangelii św. Mateusza
W szkolnych eliminacjach do konkursu wzięli udział uczniowie Paweł Kania oraz Jakub
Fądziel. Jakub Fądziel okazał się najlepszym reprezentantem szkoły i 9 maja 2016 roku
wziął udział w konkursie odbywającym się w Kurii Metropolitalnej. Na poziomie
województwa zajął III miejsce. Gratulacje!
Konkurs umiejętności prasowania i składania koszul
W czerwcu 2016 roku uczniowie klas III AP i III BP Szkoły Przysposabiającej do Pracy
w ramach zajęć z gospodarstwa domowego prowadzonych przez panią Moniką Porębską
wzięli udział w konkursie umiejętności prasowania i składania koszul. Każdy
z uczestników konkursu bardzo się starał, aby wykonać swoje zadanie jak najlepiej.
W klasie III AP zwyciężyła Monika Cora a w klasie III BP Agata Sajka. Zwyciężczynie
otrzymały drobne nagrody.
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Projekt Edukacyjny w Gimnazjum
Uczniowie klas IIIA i IIIZ pod kierunkiem wychowawców: pani Renaty Sobczyszyn
i pana Dariusza Góraka, w bieżącym roku szkolnym realizowali projekty edukacyjne
promujące zdrowy styl życia. Nauczycielami wspierającymi realizację projektu „Żyj
zdrowo na sportowo” klasy IIIA były panie: Dorota Brach, Małgorzata Babik, Danuta
Tańcula, Małgorzata Giba, Grażyna Bartosik i Zofia Rysiewicz, zaś projekt klasy IIIZ
„Jak dbać o zdrowie?” pomagały uczniom realizować panie: Dorota Brach i Monika
Kołodziej. Uczniowie kl. IIIZ realizowali projekt poprzez warsztaty, wyjazd do term,
udział w akcji „Zdrowe drugie śniadanie”, warsztaty uczące jak wybierać w sklepie
właściwe produkty. Efekty prac uczniów zaprezentowano w dniu wywiadówki w holu
szkolnym w formie plakatów i przepysznej degustacji. Uczniowie przygotowali na
zajęciach kulinarnych dla rodziców i nauczycieli zdrowe desery: mufinki marchewkowe,
ciasteczka owsiane z bakaliami, oraz sałatkę owocową.
Piknik integracyjny w Korzkwi
Dzięki Stowarzyszeniu Pomocy Niepełnosprawnym „Bądźcie z nami” nasi uczniowie
wspaniale bawili się u podnóża zamku w Korzkwi. Były tańce, zamki dmuchane, jazda
konna i wiele innych atrakcji. Opieka - panie: Dorota Brach, Renata Sobczyszyn, Danuta
Adrych - Prośniak, Anna Czaniecka, Izabela Włodarz, Anna Koper, Edyta Kowalczyk.
Z kamerą wśród bocianów
W marcu 2016 roku uczniowie klasy I AP rozpoczęli obserwację gniazda bocianów.
Dzięki internetowi mogli podglądać życie tych ptaków i ich gniazdo w dalekiej Sokółce.
Do obserwacji dołączyli uczniowie klas IIBP, IIIAP oraz IIIZ wraz z rodzicami. Kiedy na
stronie www.skolka.tv został ogłoszony konkurs na imiona dla gniazdującej pary,
natychmiast wysłaliśmy nasze propozycje. Każdego dnia pilnie „klikaliśmy”, aby wziąć
udział w sondzie na imiona. Dzięki zaangażowaniu wszystkich Wielbicieli Gniazda
wygraliśmy! Teraz bociany noszą imiona Bystrzak i Spryciula. Prowadzimy
korespondencję z internetową telewizją w Sokółce. Jako RODZICE CHRZESTNI
bocianiej pary nie zaprzestaliśmy obserwacji. Widzieliśmy budowanie gniazda, zniesione
jajeczka, wyklucie pisklaków i ich karmienie. Teraz czekamy, kiedy rosnące młode
bocianki nauczą się fruwać. Poniżej zamieszczamy fragment listu otrzymanego z Sokółki,
po wysłaniu naszych zdjęć: „Z tego miejsca chcielibyśmy także serdecznie pozdrowić
Rodziców Chrzestnych Bystrzaka i Spryciuli – panią Monikę i jej podopiecznych: Magdę,
Marcina, Mateusza, Darka, Pawła, Celinę, Monikę, Janka, Samuela, Kubę, Magdę ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 ze Szkoły Przysposabiającej do
Pracy w Krakowie”. Dzieci najbardziej żałują, że Nasze Gniazdo jest tak daleko od
Krakowa i że nie możemy go sami obejrzeć. Jesteśmy wdzięczni, że dzięki sokolka.tv
poszerza się nasza wiedza i rozwija się miłość do NATURY.
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Wydarzenia religijne
Rekolekcje 2016
15 marca 2016 roku w ramach rekolekcji wielkopostnych uczniowie Gimnazjum i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w spotkaniu młodzieży w Tauron „Arena”
Kraków w ramach projektu przygotowującego do Światowych Dni Młodzieży. „Młodzi
i Miłosierdzie” to wyjątkowe wydarzenie, które w dniach 15-16 marca odbyło się
w TAURON „Arenie” Kraków. Projekt M&M jest związany z ogłoszonym przez papieża
Franciszka Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia i jest skierowany do młodzieży
gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej z Krakowa i okolic. Organizatorem spotkania była
Archidiecezja Krakowska we współpracy z Komitetem Organizacyjnym ŚDM.
Bierzmowanie 2016
Już tradycyjnie uczniowie klasy IIIA i IIIZ gimnazjum przystąpili do przyjęcia sakramentu
Bierzmowania. 4 maja 2016 roku pod przewodnictwem księdza bp Damiana Muskusa
grupa naszych 16 wychowanków uzyskała sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
Przyjęcie sakramentu było poprzedzone długim przygotowaniem zarówno duchowym jak
i teoretycznym. Jest ono okazją do umocnienia wiary całej rodziny.

Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Zbieraj Baterie”
W bieżącym roku szkolnym kontynuowaliśmy ogólnopolską akcję „Zbieraj Baterie”.
Szkoła Przysposabiająca do Pracy po raz kolejny otrzymała wyróżnienie specjalne
w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez firmę BIOSYSTEM „Zbieraj Baterie”
Wyniki akcji etapu szkolnego - V edycja: I miejsce: Agnieszka Barycz, II miejsce: Kamil
Bodurka i Michał Kawaler, III miejsce: Maja Wilk, Wyróżnienie: Anna Kuć, Martyna
Bucka, Maria Kret, Agnieszka Bartkowska, Wiktoria Setkiewicz, Antoni Filiciak,
Celina Tarnawska, Monika Cora, Wychowankowie grupy II - Internat, Uczniowie
klasy I Szkoły Podstawowej. Na apelu z okazji Dnia Ziemi uczniowie otrzymali nagrody,
dyplomy oraz tytuł „Przyjaciela Planety”. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do
dalszego udziału w akcji - Zofia Rysiewicz.

Zawody sportowe
Międzyszkolne Zawody Unihokeja Dziewcząt i Chłopców
18 lutego 2016 roku w naszym Ośrodku odbyły się zawody drużyn mieszanych.
W zawodach wystąpiły trzy szkoły: SOSW Nr 2, ZZS Nr 1, SOSW Nr 6. Drużyny grały
dwa razy po 10 minut, a odbywające się mecze były bardzo emocjonujące. Naszą szkołę
reprezentowali: Łukasz Spytkowski, Mateusz Czaplak, Jacek Andruszko, Szymon
Wesołowski, Wiktoria Gacek, Nikola Ferlacka, Gabriela Czaplak, Katrzyna Bobek.
Nasza szkoła zajęła II miejsce. Drużyny zostały nagrodzone pucharami i dyplomami
wręczanymi przez panią dyrektor Annę Dudę – Kras. Organizatorzy - panie: Sylwia
Kosałka, Izabela Włodarz, Monika Kołodziej i pan Dariusz Górak.
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Sukces Tenisistów Stołowych
Nasi uczniowie zdeklasowali rywali podczas turnieju, który odbył się 24 lutego 2016 roku
w Chrzanowie. Zawody zostały zorganizowane przez Stowarzyszenie „Sprawni Razem”.
O miano najlepszego tenisisty rywalizowało ze sobą ponad 50 zawodników. W kategorii
chłopców młodszych I miejsce zajął Sebastian Wil. Najlepszą tenisistką wśród dziewcząt
młodszych została Nikola Ferlacka. Na bardzo wysokim V miejscu uplasował się Łukasz
Spytkowski. Startował on w najliczniej obsadzonej kategorii chłopców starszych.
Gratulujemy sukcesów, i trzymamy kciuki za wysokie miejsca podczas kolejnych
zawodów – Ogólnopolskiego Turnieju Tenisa Stołowego. Opiekę nad zawodnikami
sprawowała pani Izabela Włodarz.
Wojewódzkie Zawody Halowej Piłki Nożnej
10 marca 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Wojewódzkich Zawodach
Halowej Piłki Nożnej. Rozgrywki odbywały się w Skotnikach, mecze były bardzo
wyrównane. Chłopcy pod doświadczonym okiem trenera – pana Dariusza Góraka bez
problemu wyszli z grupy, awansując do gier ćwierć finałowych. Ostatecznie zakończyli
turniej na bardzo wysokim, IV miejscu. Królem Strzelców został uczeń naszej szkoły –
Sebastian Wil, który otrzymał również powołanie do Kadry Małopolski. SOSW Nr 2
reprezentowali: Sebastian Wil, Szymon Wesołowski, Jacek Andruszko, Mateusz
Kojara, Mateusz Czaplak, Łukasz Spytkowski, Andrzej Cieślik oraz Dariusz Fudalej.
Opiekę nad uczniami sprawowali pani Izabela Włodarz oraz pan Dariusz Górak.
Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa
17 marca 2016 roku obchodziliśmy Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa. Z tej
okazji grupa naszych uczennic wzięła udział w zawodach sportowych zorganizowanych
przez SOSW Nr 1 w Krakowie. Najpierw na dziewczęta czekała rywalizacja na pływalni,
a później mogły zregenerować swoje siły podczas rozgrywek Bocce. Dziewczyny spisały
się na medal i każda z nich wróciła do szkoły z cennym kruszcem zawieszonym na szyi.
SOSW Nr 2 reprezentowały: Celina Tarnowska, Agnieszka Bartkowska, Agata Sajka,
Agnieszka Barycz, Monika Cora i Maja Wilk. Opiekę nad grupą sprawowały panie:
Izabela Włodarz i Monika Kołodziej.
Mistrzostwa Województwa w Pływaniu Sprawni – Razem
16 marca 2016 roku na basenie KS „Kolna” w Krakowie odbyły się Mistrzostwa
Województwa Małopolskiego w Pływaniu. Kamil Kucharski zajął I miejsce stylem
grzbietowym na 25 m. Gerard Białko III miejsce stylem dowolnym na 25 m.
Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej Chłopców
W dniu 19 marca 2016 roku Sebastian Wil reprezentował województwo małopolskie.
Zawody odbyły się w Skotnikach i wzięły w nich udział reprezentacje 8 województw.
Oprócz Sebastiana w kadrze województwa małopolskiego było 7 najlepszych piłkarzy,
wyłonionych w trakcie rozgrywek na szczeblu wojewódzkim. Sebastianowi gratulujemy
powołania do kadry i życzymy dalszych sukcesów. Opiekę sprawowała pani Izabela
Włodarz.
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Wiosenne biegi przełajowe
Odbyły się w naszym Ośrodku 7 kwietnia 2016 roku. Uczestnikami biegów byli
uczniowie ze szkół: SOSW Nr 2, SOSW Nr 6 w Krakowie, ZSS Nr 14 w Krakowie,
SOSW z Wieliczki. Na zwycięzców czekały medale i dyplomy oraz zdrowe przekąski po
ciężkim biegu. Jacek Andruszko w kategorii chłopcy młodsi zajął I miejsce. Katarzyna
Bobek w kategorii dziewczęta starsze zajęła II miejsce, zaś Wiktoria Gacek III miejsce.
W kategorii chłopcy starsi Szymon Wesołowski zajął I miejsce. W Szkole SPdP –
dziewczęta: I miejsce zajęła Aneta Dąbrowa, a Anita Lasko zajęła II miejsce.
Wszystkim serdecznie gratulujemy. Organizatorzy - panie: Sylwia Kosałka, Izabela
Włodarz, Monika Kołodziej i pan Dariusz Górak.
Mistrzostwa Polski w Halowej Piłce Nożnej
Uczennica Katarzyna Bobek, reprezentowała województwo małopolskie na
Mistrzostwach Polski. Zawody odbyły się w Słupsku w dniach od 8 do 10 kwietnia 2016
roku. Kadra województwa małopolskiego składała się z najlepszych piłkarek wybranych
w czasie wojewódzkich eliminacji. 7-osobowa drużyna stanęła w szranki z zawodniczkami
z województw: mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, zachodnio –
pomorskiego, śląskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego. Po zaciętych pojedynkach,
dziewczęta z naszego województwa zajęły wysokie, V miejsce. Opiekę sprawowała pani
Izabela Włodarz.
Wiosenne Małopolskie Biegi Przełajowe
Odbyły się 14 kwietnia 2016 roku w Nowym Targu. Uczniowie walczyli na dystansie
1200, 1500, 2000 m. Naszą szkołę reprezentowali: dziewczęta młodsze: Wiktoria Gacek
(VII miejsce), Sandra Marzec (X miejsce), chłopcy młodsi: Jacek Andruszko (V
miejsce), Mateusz Kojara (XI miejsce) chłopcy starsi: Łukasz Spytkowski (IV
miejsce), Szymon Wesołowski (XVIII miejsce). Gratulacje dla wszystkich uczestników.
Opieka pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak.
Mistrzostwa Polski w Tenisie Stołowym
Uczniowie naszej szkoły debiutowali na Mistrzostwach, które odbyły się w dniach 15-16
kwietnia 2016 roku, w Płońsku. W kategorii dziewcząt nasz Ośrodek reprezentowała
Nikola Ferlacka, natomiast Jacek Andruszko rozgrywał swoje pojedynki w kategorii
chłopców młodszych. Nikola, która jak burza przeszła eliminacje wojewódzkie, zaciekle
walczyła o każdy punkt podczas trwania Mistrzostw. Ostatecznie zajęła miejsce 11, co jest
dobrym początkiem dla tenisowej kariery. Jacek, który na Mistrzostwa Polski pojechał
dzięki otrzymaniu tzw. „dzikiej karty”, uplasował się na miejscu 16. Poziom rozgrywek
był bardzo wysoki. W szranki stanęli ze sobą najlepsi tenisiści i najlepsze tenisistki z
trzynastu województw. Tym bardziej gratulujemy naszym Sportowcom ducha walki
i pięknej, sportowej rywalizacji, życząc jednocześnie wielu sukcesów. Opiekę nad
zawodnikami sprawowała pani Izabela Włodarz.
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I Zawody Pływackie „W czepku urodzeni”
25 kwietnia 2016 roku na basenie KS „Korona” odbyły się zawody, których organizatorem
byli: KS „Korona” oraz nasz Ośrodek. Udział wzięło 39 wspaniałych zawodników
z dziesięciu różnych placówek. Nasz Ośrodek reprezentowali: Katarzyna Bobek (złoty
medal na dystansie 25 m stylem dowolnym), Agnieszka Bartkowska (srebrny medal
25 m stylem dowolnym), Sebastian Wil (srebrny medal 25 m stylem grzbietowym),
Łukasz Spytkowski (srebrny medal 25 m stylem dowolnym), Gerard Białko (brązowy
medal 25 m stylem dowolnym), Kamil Kucharski (brązowy medal 25 m stylem
grzbietowym), Tomasz Młynarczyk.
Turniej „Młodzi Sportowcy”
Turniej odbył się 28 kwietnia 2016 roku na boisku szkolnym ZSS Nr 14 w Krakowie.
Przygotowano wiele atrakcyjnych konkurencji, m.in. bieg na 40 m, skok w dal,
zwinnościowy tor przeszkód, skoki na trampolinie, zabawy z chustą Klanzy, gra
drużynowa: VIDI Ball, pięć podań i piłka nożna. Każdy startujący otrzymał dyplom i
medal uczestnictwa, a najlepsi zawodnicy nagrody. Opieka panie: Sylwia Kosałka, Izabela
Włodarz i pan Dariusz Górak.
X Integracyjny Festyn Sportowy
Festyn został zorganizowany przez SOSW Nr 6 przy ul. Niecałej 11 maja 2016 roku na
obiektach Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymonta. Uczestnicy mogli sprawdzić
swoje umiejętności w wielu konkurencjach takich jak: rzucanie do celu, strzały do bramki,
przeciąganie liny oraz mecz piłki nożnej. Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem
podchodzili do każdej zabawy. Każdy startujący otrzymał dyplom uczestnictwa, a najlepsi
zawodnicy nagrody. Opiekunowie: pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak
XVII Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkiej Atletyce
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w mistrzostwach, które odbyły się 12 maja
2016 roku. Naszą szkołę reprezentowali: Jacek Andruszko, Szymon Wesołowski, Mateusz
Czaplak, Tomasz Młynarczyk, Łukasz Spytkowski, Mateusz Kojara, Sandra Marzec,
Wiktoria Gacek. Osiągnięcia naszych uczniów: Wiktoria Gacek w pchnięciu kulą zajęła
III miejsce, Sandra Marzec w biegu na 100 m dziewcząt zajęła III miejsce, Łukasz
Spytkowski w skoku w dal zajął III miejsce, a Szymon Wesołowski II miejsce, Łukasz
Spytkowski w biegu na 1500 metrów zajął II miejsce. Sztafeta 4x100 metrów w składzie:
Jacek Andruszko, Norbert Warzycki, Łukasz Spytkowski, Szymon Wesołowski zajęła
III miejsce. Opiekunowie - panie: Sylwia Kosałka i Izabela Włodarz, pan Dariusz Górak.
Piłka nożna chłopców
18 maja 2016 roku w Skotnikach zostały rozegrane wojewódzkie zawody piłki nożnej
chłopców w kategorii Open. Chłopcy z naszej szkoły zajęli bardzo wysokie, III miejsce.
Reprezentacja SOSW Nr 2: Szymon Wesołowski, Andrzej Cieślik, Tomasz Młynarczyk,
Mateusz Czaplak, Dariusz Fudalej, Paweł Kania, Mateusz Dądzik, Michał Głowa,
Jacek Andruszko i Dawid Budziaszek. Opiekę sprawowały panie: Sylwia Kosałka
i Izabela Włodarz.
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Festyn Sztuk Walki i Kultury Japońskiej
31 maja 2016 roku uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w festynie zorganizowanym
przez SOSW Nr 3 w Krakowie. Oglądnęliśmy pokazy sztuk walki (judo, aikido, karate),
malowaliśmy kimono, wykonaliśmy kwitnące drzewo wiśni, wzięliśmy udział
w warsztatach judo prowadzonych przez trenera, wykonaliśmy zabawki origami,
pisaliśmy pismem japońskim, robiliśmy wachlarze japońskie, poznaliśmy japoński
ceremoniał picia herbaty, wykonaliśmy i degustowaliśmy się sushi, zrobiliśmy pięknego
smoka, kosztowaliśmy specjałów kuchni japońskiej. Bawiliśmy się doskonale. Opieka
pani Monika Kołodziej.
Festyn „Sportowy Zawrót Głowy”
Festyn został zorganizowany 1 czerwca 2016 roku przez SOSW Nr 1 w Krakowie na
stadionie KS „Borek”. Na uczestników czekało sporo konkurencji sportowych m. in.:
przeciąganie liny, tunel, wyścigi w workach, wyścigi rzędów, tor przeszkód, rzuty kulkami
z gazety w tarczę, unihoc-slalom, bieg z gazetą, konkurs tańca oraz mecz piłki nożnej,
gdzie nasza drużyna zajęła II miejsce, a królem strzelców został nasz uczeń Łukasz
Spytkowski. Wszyscy świetnie się bawili, dziękujemy za wspaniałe emocje! Opieka panie: Sylwia Kosałka, Izabela Włodarz, pan Dariusz Górak.
Mistrzostwa w 4 - boju Lekkoatletycznym
Mistrzostwa odbyły się 23 maja 2016 roku na stadionie Międzyszkolnego Ośrodka
Sportowego „Wschód”. Dzieci startowały w następujących konkurencjach: bieg na 60
metrów, skok w dal, rzut piłeczką palantową, bieg na 400 metrów (dziewczęta), 600
metrów (chłopcy). Sportowa rywalizacja przebiegła w miłej atmosferze. Nasi zawodnicy
zdobyli IV miejsce. Gratulujemy! Opieka panie: Sylwia Kosałka i Weronika Styrna.
Turniej koszykówki
6 czerwca 2016 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w turnieju, w którym rozegrali
mecz ze starszymi (i wyższymi) kolegami z ZSS Nr 14. Mecz zakończył się wynikiem 8:4
dla przeciwników. Cztery punkty dla naszej szkoły zdobył Łukasz Spytkowski.
Reprezentacja szkoły: Nikola Ferlacka, Norbert Warzycki, Jacek Andruszko, Łukasz
Spytkowski, Mateusz Czaplak. Opieka: pani Izabela Włodarz.
Zajęcia na basenie
W roku szkolnym 2015/2016 część uczniów naszego Ośrodka realizowała zajęcia z nauki
oraz doskonalenia pływania na basenie KS „Korona”. W ciągu godziny zegarowej
przebywania w wodzie dzieci miały możliwość oswajania się z wodą, kształtowania
umiejętności bezpiecznego i prawidłowego korzystania z wody. Naukę pływania
prowadziły i opiekę sprawowały panie Sylwia Kosałka i Monika Kołodziej.
Grupa taneczna
W naszym Ośrodku działa grupa taneczna w skład, której wchodzą: Gabriela Czaplak,
Katarzyna Bobek, Wiktoria Gacek, Dagmara Dziubkowska, Sandra Marzec, Nikola
Ferlecka, Natalia Sitarz, Monika Grudzień, Wiktoria Setkowicz. Dziewczyny
upiększają swoimi występami zawody sportowe i apele okolicznościowe. Naukę układów
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i opiekę nad uczennicami sprawowały panie: Sylwia Kosałka, Monika Kołodziej, Joanna
Skrzywanek.
Piłka nożna dziewcząt
Dziewczyny też potrafią kopać piłkę, i wychodzi im to świetnie. Uczennice, które
pasjonują się tą dyscypliną sportową miały okazję uczęszczać na zajęcia pozalekcyjne
z piłki nożnej. Na efekty treningów nie trzeba było długo czekać. I miejsce na zawodach
wojewódzkich w piłce nożnej i V na Mistrzostwach Polski. W naszych uczennicach płynie
piłkarska krew! Nie obyło się bez kontuzji, ale sport wymaga wielu poświęceń. W ramach
zajęć prowadzone były także treningi tenisa stołowego i koszykówki. Zapraszam
w przyszłym roku szkolnym na zajęcia wszystkie uczennice, które pragną rozwijać swoje
sportowe pasje - pani Izabela Włodarz.

Zajęcia muzyczne
W tym roku szkolnym większość uczniów miała możliwość uczestniczenia w zajęciach
muzycznych prowadzonych przez panią Agnieszkę Klubę. Poznawania tajników gry na
instrumentach melodycznych tj. metalofony, keyboard i instrumentach perkusyjnych
niemelodycznych. Mogli rozwijać swoje umiejętności wokalne i taneczne. Wszystko po
to, aby czerpać radość ze wspólnego muzykowania, tworzenia, a efekty swojej ciężkiej,
ale jakże przyjemnej pracy zaprezentować podczas uroczystości szkolnych, tj. Dzień
Nauczyciela, Święto Niepodległości, szkolny koncert kolęd, piknik „Nasz Kolorowy
Świat” czy w najbliższych dniach uroczystości zakończenia roku szkolnego.
W II semestrze pracę kontynuował zespół „Promyk”, który w nieco zmienionym
i rozszerzonym składzie i z nowym repertuarem mogliśmy usłyszeć podczas pikniku
integracyjnego i usłyszymy również na uroczystości zakończenia roku szkolnego.
Uczniowie grający podczas Pikniku i na zakończenie roku szkolnego: Gabriela Czaplak,
Mateusz Czaplak, Sandra Mieszaniec, Sandra Marzec, Łukasz Spytkowski, Samuel
Żuchowski, Paweł Pliszka, Aleksander Kubacki, Katarzyna Bobek, Nikola Ferlacka,
Norbert Warzycki, Bożena Trzyszczyk, Michał Głowa, Monika Grudzień, Wiktoria
Gacek, Daria Siatka, Justyna Woszczyna, Martyna Bucka, Mateusz Gruca, Dagmara
Dziubkowska, Jakub Fądziel, Mateusz Dądzik, Magdalena Lenda, Magdalena
Paluszek. W zespole tanecznym na zakończenie roku szkolnego wystąpili: Aleksandra
Gałaś, Karolina Bogacz, Anita Mętel, Kamil Kucharski, Kamil Bodurka, Edyta
Dymurska, Kamila Gąciarz i Weronika Kiełkowicz, Dawid Jakubczyk.

„Mała Filharmonia”
Od kilku lat zajęcia umuzykalniające bezinteresownie, z potrzeby serca prowadzi pani
Wanda Wątorska. Uczniowie z niecierpliwością czekają na cotygodniowe próby „Małej
Filharmonii”. Pani Wanda odkryła wiele talentów muzycznych, nasi uczniowie po
prostu Ją kochają! Zwieńczeniem prac są co pół roku występy dla uczniów, rodziców,
nauczycieli i zaproszonych gości. Uczniowie grający w zespole: Mateusz Dądzik,
Tomasz Jaromin, Edyta Dymurska, Bartosz Wróbel, Michał Kawaler, Aleksander

Biuletyn Informacyjny Nr 14 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
- 19 -

Kubacki, Anna Kuć, Anita Lasko, Tomasz Młynarczyk, Natalia Opoka, Martyna
Bucka, Bartłomiej Grzesik, Paweł Pliszka, Jakub Fądziel, Monika Grudzień, Paweł
Kania, Jan Kucała, Tarnowska Celina, Magdalena Więcek, Samuel Żuchowski,
Mateusz Adamczyk, Bartłomiej Buczek, Monika Cora, Maja Wilk, Bogna
Bartkowska, Łukasz Czernecki, Aneta Dąbrowa, Natalia Kawula, Maria Kret, Agata
Sajka.

Pozyskiwanie sponsorów dla szkoły
Pani Grażyna Ciosek od kilku lat współpracuje z pracownikami portalu internetowego
Interia.pl, którzy po raz kolejny przekazali dla uczniów naszej szkoły materiały
wykorzystywane na zajęciach. Tym razem przekazali materiały plastyczne, czyli kolorowe
kartony, farby plakatowe, akwarele, pędzle, kleje, bloki techniczne, dziurkacze ozdobne,
kredki, pisaki, temperówki i inne materiały kreatywne o wartości ponad 1000 zł.
z przeznaczeniem na zajęcia techniczne i plastykę.

Z życia Internatu
Samorząd Internatu, pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały,
regularnie organizował apele o charakterze organizacyjno - porządkowym, spotkania
integracyjne oraz imprezy okolicznościowe, prowadził gazetkę informacyjną.
W internacie działają sekcje: plastyczna, muzyczna, kulturalno-oświatowa, sportowa,
artystyczna (teatrzyk „Sigma”) i porządkowa, prowadzone przez wychowawców
w ramach Samorządu dbały o uprzyjemnienie i urozmaicenie dzieciom pobytu
w internacie organizując różnego rodzaju konkursy, imprezy, wyjścia i wycieczki.
Panie: Barbara Żukowska, Barbara Dopierała i Ewa Pilch prowadziły cykliczne,
wieczorne spotkania przy muzyce, w ramach których organizowały dyskoteki, konkursy
taneczne, karaoke.
Z okazji obchodów „Roku Henryka Sienkiewicza” zespół wychowawców, w składzie:
Marta Środa, Maciej Gibski, Iwona Danek zorganizował cykl zajęć, mających na celu
przybliżenie naszym uczniom twórczości i sylwetki noblisty.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim kontynuowała cykl zajęć edukacyjnokulturalnych pod nazwą „Spacerkiem przez Kraków”.
Pan Aleksander Chmielow z grupą IV kontynuował cykl pieszych wycieczek „Spacery
z historią w tle”.
Raz w miesiącu, dzieci pozostające w internacie na weekend wychodziły z panią Bożeną
Spytek na seans filmowy do kina.
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LUTY
15 lutego 2016 roku w Internacie odbyły się Potyczki Walentynkowe. Dwie drużyny:
z Wenus (dziewczynki) oraz z Marsa (chłopcy) zmierzyły się ze sobą w różnorodnych
konkurencjach. Trzeba było wykazać się wiedzą, zręcznością, muzykalnością oraz
umiejętnościami kulinarnymi. Obie drużyny spisały się znakomicie - rywalizacja
zakończyła się remisem. Podczas imprezy ogłoszone zostały wyniki wyborów na
Najmilszą dziewczynkę i Najmilszego chłopca w internacie. W tym roku w grupie
młodszej miano Najmilszej przypadło Oliwii Maj, a miano Najmilszego: Przemkowi
Stadnikowi. W grupie starszej Najmilszą dziewczynką została Katarzyna Bobek,
a Najmilszym chłopcem Mateusz Czaplak. Imprezę przygotowały panie: Ewa Pilch,
Joanna Gruszka, Sylwia Wota i Iwona Danek.
17 lutego 2016 roku wychowankowie Internatu mieli okazję uczestniczyć w spotkaniu
„Tropem Brazylijczyka”. Dzieci w aktywny sposób poznały bliżej charakterystyczne
elementy kultury brazylijskiej: uczestniczyły w pokazowym treningu fitnessu
brazylijskiego, uczyły się podstawowych kroków samby oraz capoeiry, zapoznały się
z instrumentami używanymi do capoeiry. Obejrzeli także film dokumentalny oraz
degustowali tradycyjną potrawę brazylijską. Spotkanie poprowadził Fernando Gomes
Da Silva, współzałożyciel Centrum Kultury Brazylijskiej.
25 lutego 2016 roku wszystkie grupy internatowe, pod opieką wychowawców (Barbary
Dopierały, Barbary Żukowskiej, Ewy Pilch, Bożeny Spytek i Aleksandra Chmielowa)
wybrały się do Podgórskiego Domu Kultury na koncert „Piosenka na zimowy ziąb”
w wykonaniu uczestników Akademii Artystycznej.
Chłopcy z grupy VI, z wychowawcą Sulwestrem Piaseckim, zapznali się ze zbiorami
Muzeum Etnograficznego im. Seweryna Udzieli. Odwiedzili także dwukrotnie
Wojewódzką Biblioteką Publiczną przy ul. Rajskiej 1, w tym szczególnie upodobaną
Artetekę (zbiory multimedialne). W ramach kameralnego dyskusyjnego klubu filmowego
oglądnęli (wypożyczony z Arteteki) film Stevena Spielberga „ Lista Schindlera”.
W weekendy wychowankowie spędzali czas miło i ciekawie, korzystając z różnych
atrakcji kulturalnych, sportowych i innych. Byli z panią Barbarą Dopierałą w Parku
Jordana na lodowisku, gdzie mimo wiosennej aury mogli doskonalić umiejętności jazdy na
łyżwach.

MARZEC
W wigilię Międzynarodowego Dnia Kobiet „brzydsza połowa"” naszych wychowanków
wzniosła się na wyżyny szarmanckiej gościnności. Chłopcy nie tylko własnoręcznie
przygotowali prezenty dla wszystkich Pań, ale także przygotowali program artystyczny,
pełen poezji i pięknego śpiewu. Pokazy aktorskich umiejętności przeplatane były
pałaszowaniem słodkości i spontanicznymi zabawami, wśród których królowały:
„Poszukiwanie Kopciuszka” i karaoke. Całość uwieńczyło chóralne odśpiewanie „Sto lat”
dla naszych kobietek - dużych i małych. Imprezę przygotowali wychowawcy: Małgorzata
Rajewska, Iwona Danek, Marta Środa, Maciej Gibski.
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Z okazji Dnia Mężczyzny dziewczęta pod okiem pań: Barbary Dopierały i pani Barbary
Żukowskiej przygotowały dla chłopców poczęstunek i pyszne prezenty kulinarne.
9 marca 2016 roku w ramach cyklu zajęć „Rok Henryka Sienkiewicza”
wychowankowie Internatu w pełnym składzie obejrzeli w kinie „Wrzos” film „W pustyni
i w puszczy”.
17 marca wychowankowie Internatu pod opieką wychowawców (Barbary Dopierały,
Barbary Żukowskiej, Ewy Pilch, Bożeny Spytek i Aleksandra Chmielowa) wysłuchali
koncertu gitar klasycznych w Podgórskim Domu Kultury, pt: „Michalczewska Bańdo,
czyli Wanda i Anna”. W programie była klasyka gitarowa, usłyszeliśmy także popularne
standardy muzyki rozrywkowej.
By wprowadzić wychowanków w atmosferę nadchodzących Świąt Wielkanocnych
Samorząd internatu zorganizował konkurs na najładniejszy wystrój wielkanocny.
Wszystkie grupy ochoczo zabrały się do pracy dekorując swoje pomieszczenia.
Panie: Sylwia Wota i Małgorzata Babik zorganizowały międzyszkolny konkurs plastyczny
„Wielkanocne kurczaki i inne zwierzaki” adresowany do uczniów placówek
specjalnych i integracyjnych. W konkursie wzięli wychowankowie internatu, uczniowie
naszych szkół, oraz uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Ośrodków Szkolno–
Wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz Szkół Integracyjnych
w Krakowie. Uczestnicy wykonali piękne prace w różnych technikach plastycznych oraz
z ceramiki, które ozdobiły hall dolny internatu i korytarz szkolny. Uczestnicy otrzymali
upominki, a wyróżnieni dyplomy i nagrody.
17 marca grupa wychowanków, pod opieką pań: Ewy Pilch i BarbaryŻukowskiej wzięła
udział w warsztatach wielkanocnych organizowanych przez Empik „Bonarka”. Pod
czujnym okiem pań animatorek uczestnicy spotkania wykonali piękne kurczaki. Za
materiał posłużyły im filc, koraliki i miękkie wypełnienie. Kolorowe kurczaki ubarwiły
wielkanocny wystrój pomieszczeń Internatu.
21 marca w Internacie odbyło się Spotkanie Wielkanocne. Uczestniczyli w nim:
Dyrekcja Ośrodka, Wychowankowie, Wychowawcy, Rodzice i Opiekunowie naszych
Dzieci oraz zaproszeni goście: Wicerektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy
ks. Tomasz Ważny oraz Alumni, którzy są u nas wolontariuszami. Uroczystość
przygotował Samorząd Internatu, pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary
Dopierały. Podczas spotkania Wychowankowie przypomnieli nam symbolikę i zwyczaje
Wielkanocne. Następnie złożyliśmy sobie życzenia i zasiedliśmy do stołu zastawionego
tradycyjnymi wielkanocnymi potrawami.
22 marca wszystkie grupy internatowe udały się nad Rudawę, by starym zwyczajem
Topienia Marzanny pożegnać zimę.
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Grupa IV z panem Aleksandrem Chmielowem w ramach „Spacerów z historią w tle”
odwiedziła Kopiec Krakusa, Górę Św. Benedykta oraz Zamek Królewski na Wawelu.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim odwiedziła Rynek Główny, Kazimierz i Stare
Podgórze, zwiedziła wystawę „Artyści z Krakowa. Generacja 1980- 1990” w Muzeum
Sztuki Współczesnej MOCAK . Chłopcy uczestniczyli także w wieczorze autorskim
poety Józefa Barana pt. „Szczęście w czapce niewidce” w Nowohuckim Centrum
Kultury.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim w marcu: obejrzała wystawę „Lalki. Oblicza
japońskiej tradycji” w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha”, zwiedziła
wystawę zorganizowaną przez Instytut Pamięci Narodowej: „Niemiecki obóz w Płaszowie
1942- 1945 zapomniane miejsce zbrodni w Krakowie”, odwiedziła teren dawnego
niemieckiego obozu w Płaszowie i Pomnik Ofiar Faszyzmu, wzniesiony w celu
upamiętnienia osób, które zginęły w tym niemieckim obozie koncentracyjnym oraz udała
się do Alei Zasłużonych na Cmentarzu Rakowickim - chłopcy podziwiali rzeźbę na grobie
piosenkarza Marka Grechuty, która przedstawia jego postać, mieli chwilę zadumy nad
grobami osób, które 10 kwietnia 2010 roku zginęły wraz z Prezydentem RP Lechem
Kaczyńskim w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

KWIECIEŃ
Pani Sylwia Wota i Joanna Gruszka zorganizowały konkurs plastyczny „Owoce
i warzywa wiosenne”. Wykonane prace zdobią hall górny internatu. Uczestnicy konkursu
otrzymali słodkie upominki, a wyróżnieni nagrody.
W ramach projektu „Rok Henryka Sienkiewicza”, 6 kwietnia 2016 roku, dzieci
mieszkające w Internacie, pod opieką wychowawców: Marty Środy, Macieja Gibskiego
i Iwony Danek, odbyły wycieczkę do Olkusza. Celem była wizyta w tamtejszym Muzeum
Afrykanistycznym. Bogata w eksponaty placówka, w połączeniu z przystępną i ciekawą
prelekcją pani przewodniczki, umożliwiła naszym podopiecznym bezpośrednie zetknięcie
się z kulturą plemion Czarnego Lądu. Szczególny nacisk położony został na poznanie
symboliki masek plemiennych. Po zakończeniu zwiedzania udaliśmy się do nowoczesnego
pawilonu wystawowego, w którym przy dźwiękach muzyki etnicznej, nasze dzieci
samodzielnie wykonały własne maski afrykańskie. Mieliśmy również okazję zwiedzić
olkuski rynek.
20 kwietnia 2016 roku kontynuowaliśmy proces zbliżania naszych podopiecznych do
twórczości Henryka Sienkiewicza. Tym razem cała społeczność internatowa udała się do
Ogrodu Zoologicznego. Piękna wiosenna aura budząca do życia faunę i florę była naszym
sprzymierzeńcem. Dzieciaki z wielkim zainteresowaniem poznawały egzotyczne gatunki
zwierząt. Bezpośredni kontakt ze zwierzęcymi bohaterami dzieł naszego noblisty,
z pewnością pozwoli na lepsze utrwalenie wiedzy zdobytej na podstawie lektury
i oglądanych filmów.
22 kwietnia 2016 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. W tym dniu
Samorząd Internatu pod kierunkiem pani Barbary Dopierały i pani Barbary Żukowskiej
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zorganizował akcję porządkowania terenu wokół Ośrodka. Wszyscy ochoczo i sumiennie
wykonali przydzielone im zadania. Po skończonej pracy każda grupa otrzymała
doniczkowego kwiatka i małe co nieco.
28 kwietnia 2016 roku w przeddzień Międzynarodowego Dnia Tańca pani Barbara
Dopierała przygotowała z wychowankami taneczne show w różnych stylach. Impreza
zakończyła się dyskoteką.
Obchodziliśmy w internacie rocznicę kanonizacji Jana Pawła II grupy wspominały
papieża Polaka, m.in. odwiedzając miejsca związane z papieżem.

MAJ
10 maja 2016 roku najstarsza grupa dziewcząt i chłopców, pod opieką pań: Ewy Pilch
i Barbary Żukowskiej uczestniczyła w warsztatach muzealnych zorganizowanych przez
Muzeum Etnograficzne w Krakowie. Nasi wychowankowie bawiąc się poznawali
pojęcia pejzażu, krajobrazu, uczyli się czym jest kolaż. Mieli również jedyną okazje do
zwiedzania muzeum z przewodnikiem. Na koniec każdy z uczestników stworzył swój
własny i niepowtarzalny kolaż, który po powrocie do internatu ozdobił świetlicę grup.
18 maja 2016 roku, w ramach cyklu zajęć związanych z obchodami roku Henryka
Sienkiewicza wychowankowie internatu, pod opieką wychowawców: Marty Środy,
Macieja Gibskiego i Iwony Danek, udali się do Parku Edukacji Globalnej „Wioski
Świata”, gdzie uczestniczyli w warsztatach edukacyjnych „Dzień z życia w Afryce”.
W trakcie warsztatów wychowankowie mieli okazję zobaczyć jak wyglądają zabudowania
w prawdziwej afrykańskiej wiosce (takie jak dom mieszkalny czy kościół) oraz ich
wyposażenie, dowiedzieli się także jak wygląda typowy dzień ich rówieśnika
zamieszkującego ten gorący region. Przydzieleni do jednego z czterech głównych plemion
zamieszkujących Czarny Ląd uczyli się witać i przedstawiać w miejscowym języku, grali
na oryginalnych afrykańskich instrumentach oraz przymierzali tradycyjne afrykańskie
stroje.
20 maja 2016 roku dziewczęta z panią Barbarą Dopierałą wybrały się do kina na seans
pt. „Łowca i Królowa Lodu”.
21 maja
2016 roku zorganizowaliśmy w naszym Ośrodku dla wszystkich
zainteresowanych „Dzień otwarty Internatu”. Gościliśmy rodziców, przyjaciół Ośrodka,
osoby zainteresowane naszą placówką, sąsiadów i innych zaproszonych gości. Nasz
Teatrzyk „Sigma” zaprezentował inscenizację legendy o królewnie Wandzie pt. „Historia
królewny Wandy”. Wszyscy bardzo się staraliśmy, nasi aktorzy zagrali przepięknie
i zostaliśmy nagrodzeni gorącymi oklaskami. Kilku osobom „zakręciła się łezka" w oku ze
wzruszenia... Korzystając z przepięknej pogody po spektaklu zaprosiliśmy wszystkich do
udziału w zawodach sportowych. Rywalizowaliśmy w trzech grupach: rodzice,
wychowawcy i dzieci. Wszystkie grupy walczyły z dużym zaangażowaniem. Bawiliśmy
się wspaniale. Podczas ogłaszania wyników okazało się, że wszystkie grupy zremisowały!
Po zawodach w doskonałych humorach udaliśmy się wszyscy na pyszny słodki
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poczęstunek do naszej jadalni i rozmawialiśmy o naszych wrażeniach ze spektaklu,
zawodów i o tym, że czujemy się w naszym internacie jak w domu. Głównymi
organizatorami imprezy byli pani Ewa Pilch i pan Aleksander Chmielow.
23 maja 2016 roku w celu podsumowania półrocznego cyklu zajęć, przeprowadzona
została gra terenowa, która w formie zabawy sprawdziła wiadomości, które na temat
twórczości noblisty Henryka Sienkiewicza przyswoili nasi wychowankowie. Dzieci,
podzielone na kilkuosobowe zespoły miały do rozwiązania pięć zadań, z których każde po
rozwiązaniu stanowiło podpowiedź do kolejnej zagadki. Był to jednocześnie sprawdzian
wiedzy z każdego z kolejnych zajęć cyklu. Na zakończenie zmagań czekał na rozwiązanie
quiz multimedialny. Grę przygotowała pani Marta Środa.
Grupa IV z panem Aleksandrem Chmielowem w ramach „Spacerów z historią w tle”
udała się na Wzgórze Lasoty i ul. Tatrzańską.
W maju i w czerwcu, w sobotnie popołudnia, wychowankowie kilkakrotnie brali udział
w warsztatach cyrkowych w Staromiejskim Centrum Kultury (z panią Barbarą
Żukowską i Bożeną Spytek). Warsztaty te dostarczyły wielu wrażeń i uśmiechu. Nasi
wychowankowie kolejny raz udowodnili, że mogą wiele..... nawet chodzić na szczudłach.
Panie: Barbara Żukowska i Ewa Pilch zorganizowały dwukrotnie dla grupy II i VI
„Kolację na trawie”, czyli spotkania przy grillu.
W maju i czerwcu odbyło się szereg wycieczek rekreacyjnych, podczas których nasi
podopieczni mogli skorzystać z ogólnodostępnych atrakcji i miejsc wypoczynku, takich
jak Park im. dr H. Jordana, Park im. Bednarskiego, Planty, Bulwary Wiślane, Krzemionki,
stadion Korona itp.
W dniach 30 maja -7 czerwca część wychowanków wyjechała nad morze, do Rozewia, na
„Zieloną Szkołę”. W ramach pobytu dzieci zwiedziły atrakcje turystyczne Pomorza.

CZERWIEC
8 czerwca 2016 roku grupy I i II dziewcząt z paniami: Małgorzatą Rajewską i Iwoną
Danek odwiedziły Muzeum Sztuki Japońskiej „Manggha”, by obejrzeć wystawę „Lalki.
Oblicza japońskiej tradycji”.
9 czerwca 2016 roku odbyła się XIII edycja Pikniku Integracyjnego „Nasz Kolorowy
Świat”. Impreza przebiegała pod hasłem „Rok Henryka Sienkiewicza”. W jego
organizację włączyli się wszyscy wychowawcy. Wychowawcy przygotowali wiele
atrakcji, m.in. gry sportowe oraz stoiska, na których można było wykonać własnoręcznie
kapelusze, korale, bransoletki, maski afrykańskie.
12 czerwca 2016 roku wychowankowie z panią Małgorzatą Rajewską wzięli udział
w Pikniku Rodzinnym, który odbył się z okazji „Święta Soli” na dziedzińcu Zamku
Żupnego w Wieliczce. Dzieci brały udział w warsztatach ważenia soli, lepienia figurek
z masy solnej. Dawidowi Jakubczykowi udało się wylosować nagrodę rzeczową
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ufundowaną przez Kopalnię Soli w Wieliczce.
W ostatnim tygodniu roku szkolnego odbyło się pożegnanie gimnazjalistów,
zorganizowane przez panie: Barbarę Żukowską i Ewę Pilch.

Sekcja sportów różnych
W II semestrze kontynuowane były zawody sportowe „Złota Liga”. Zawody zakończyły
się w maju wielkim Finałem. Zwycięzcy tegorocznej edycji Złotej Ligi w nagrodę bawili
się w kręgielni w CH „Plaza”. Organizatorzy i prowadzący - panie: Ewa Pilch, Sylwia
Wota i pan Aleksander Chmielow dziękują wszystkim zawodnikom za zdrową sportową
rywalizację oraz wspaniałą zabawę.
10 lutego 2016 roku panowie Aleksander Chmielow i Maciej Gibski zorganizowali
Mistrzostwa Internatu w Badmintonie. Rywalizacja odbywała się w dwóch kategoriach
wiekowych. Uczestnicy Turnieju stoczyli zaciętą walkę o Puchar oraz nagrody
ufundowane przez panią Kierownik Internatu.
21 kwietnia 2016 roku odbyły Mistrzostwa Internatu w Trójboju Lekkoatletycznym.
Pan Aleksander Chmielow prowadził cykl zajęć sportowych: tenis, badminton, piłka
siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry rekreacyjne.
Dwukrotnie
zorganizował zawody sportowe dla harcerzy, którym pomagał
w przygotowaniach do Olimpiady Drużyn Nieprzetartego Szlaku.
Przez cały semestr odbywały się w ramach zajęć Międzygrupowe Rozgrywki Sportowe
w rożnych dyscyplinach (m.in. piłce nożnej, piłce siatkowej, tenisie stołowym). Panie:
Barbara Żukowska i Ewa Pilch organizowały dla grupy II i VI gry zręcznościowe
i interaktywne.

Zespół Teatralny Sigma
Nasz zespół teatralny pod kierunkiem pań: Małgorzaty Babik, Barbary Żukowskiej
i Sylwii Woty, przygotował w tym semestrze nowy spektakl. Była to krakowska legenda:
„Historia Królewny Wandy”. Z nowym spektaklem nasi artyści wystąpili na trzech
przeglądach teatralnych. 10 maja na VIII Podgórskim Festiwalu Twórczości Osób
Niepełnosprawnych „Bona Fide” w CK Solvay, na którym spektakl otrzymał wyróżnienie,
oraz wyróżnienia indywidualne otrzymali Katarzyna Bobek za rolę Wandy i Stanisław
Kmak za rolę Rydygiera. 11 maja wystąpili na festiwalu twórczości Dzieci i Młodzieży
„Bajdurek” w SCKM przy ul. Wietora, oraz 17 maja na XXIV Małopolskich Spotkaniach
Teatrzyków Dziecięcych. Zmagania teatralne trwały przez trzy dni, wzięło w nich udział
ponad trzydzieści zespołów teatralnych z całej małopolski. Wśród dwunastu nagrodzonych
znaleźli się nasi aktorzy. Bajka o Królewnie Wandzie zdobyła na festiwalu wyróżnienie.
Jury przyznało również nagrody indywidualne dla Katarzyny Bobek i Stanisława
Kmaka. Poza tym spektakl zaprezentowany został przed społecznością Ośrodka
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i rodzicami podczas dni otwartych w internacie. Legenda o Wandzie bardzo się podobała
i jest to zasługa całego zespołu, w którego skład weszli: Gabriela Czaplak, Sandra
Marzec, Bożena Trzyszczyk, Łukasz Spykowski, Mateusz Czaplak, Katarzyna
Bobek, Wiktoria Gacek, Norbert Warzycki, Mateusz Piotrowicz, Kuba Karcz,
Andrzej Cieślik, Jacek Andruszko, Sandra Mieszaniec, Dagmara Dziubkowska,
Stanisław Kmak, Aneta Dąbrowa, Paweł Kania. Wszyscy ciężko zapracowali na te
sukcesy. Serdecznie im Gratulujemy! Na koniec roku Zespół całym składem, wybrał się
do kina i na pyszne lody!

Olimpiady Specjalne klub Zamoyskiego
Przez cały semestr pani Sylwia Wota prowadziła zajęcia MATP (Indywidualny Trening
Motoryczny) dla słabszych zawodników sekcji.
20 maja 2016 roku zawodnicy Olimpiad Specjalnych pod opieką pań: Sylwii Woty
i Małgorzaty Babik wzięli udział w XVII Małopolskim Mityngu w Lekkiej Atletyce
zorganizowanym przez Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie na terenie AWF
w Krakowie. Klub reprezentowali: Aneta Dąbrowa, Dariusz Fudalej i Dawid Jakubczyk.
Podobnie, jak w ubiegłym roku zajęli miejsca medalowe: Aneta Dąbrowa – złoty medal
w biegu na 100m, Dawid Jakubczyk – brązowy medal w pchnięciu kulą, Dariusz
Fudalej - 2 złote medale: w biegu na 100 m i pchnięciu kulą. Gratulujemy wyników!

Drużyna harcerska Tornado
Drużyna działa prężnie przez cały czas, o co dbają jej opiekunowie – panie: Teresa Pałka
i Barbara Orzechowska. Podczas wizytacji z ramienia władz Hufca Kraków - Podgórze
drużyna otrzymała za swoją działalność bardzo wysoką ocenę. Harcerze spotykają się
regularnie na środowych zbiórkach. Od II semestru w zbiórkach brały także udział dzieci
przebywające w półinternacie. Drużyna uczestniczy również czynnie w życiu Hufca.
11 lutego 2016 roku nasi harcerze, pod opieką pani Teresy Pałki, pojechali do Myślenic na
zimowe zawody harcerskie. W przygotowaniach do zawodów pomagał im wychowawca
pan Aleksander Chmielow. Pod jego czujnym okiem, podczas zbiórek, harcerze szlifowali
swoją sprawność sportową. Treningi przyniosły efekty - I miejsce w wyścigu zaprzęgów!
19 marca 2016 roku zuchy, harcerze i instruktorzy z całego województwa małopolskiego
zjechali się do Krakowa, by wspólnie uczcić Święto Patrona ZHP Chorągwi
Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki. W tak ważnym dniu nie mogło zabraknąć
przedstawicieli naszej drużyny. Po uroczystym apelu na płycie Rynku Głównego wzięli
udział w grze miejskiej. Wykonując wyznaczone zadania mieli okazję doskonalić
orientację w terenie oraz poszerzyć swoje wiadomości. Gra zakończyła się wspólnym
apelem na Placu Szczepańskim.
31 marca 2016 roku nasi harcerze: Katarzyna Bobek, Wiktoria Gacek, Nikola Ferlecka,
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Paweł Kania, Jacek Andruszko, Tomasz Młynarczyk i Łukasz Spytkowski wzięli
udział w VII Turnieju Tenisa stołowego drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Nie było łatwo,
w turnieju wzięło udział aż 74 niepełnosprawnych harcerzy z całego województwa
małopolskiego oraz Podkarpacia, znacznie wzrósł także poziom sportowy zawodów.
Jednak mimo dużej konkurencji zdobyli upragniony puchar i I miejsce drużynowo,
a Łukasz Spytkowski wywalczył III miejsce indywidualnie!
W dniach 15 – 17 kwietnia 2016 roku nasza drużyna wzięła udział w X Ogólnopolskim
Biwaku Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku w Mielcu. Biwak przebiegał pod
hasłem „Leśna Szkoła Przetrwania”. Organizatorzy przygotowali dla harcerzy dużo
ciekawych atrakcji. Pierwszego dnia ćwiczyliśmy strzelanie do tarczy pod okiem
instruktora Klubu Strzeleckiego „Ogniomistrz”. Wieczorem odbył się uroczysty kominek
i prezentacja drużyn. Drugi dzień biwaku rozpoczął się od spotkania z Jednostką
Strzelecką 2093 im. gen. Wł. Sikorskiego na polanie z obeliskiem poświęconym
„Żołnierzom wyklętym” w Szydłowcu. Po zajęciach ze strzelania, rozkładania i składania
broni drużyny wyruszyły na leśną grę terenową „Szlakiem Wilka”. Po południu na
harcerzy czekała niespodzianka – prezentacja przygotowana przez Stowarzyszenie
Kawalerii Konnej im. 5 Pułku Strzelców Konnych w Dobryninie. Po pokazie wszyscy
chętni mogli poćwiczyć umiejętność jazdy konnej. Koniec dnia spędziliśmy na się harcach
przy muzyce. Biwak tradycyjnie zakończył się udziałem uczestników we Mszy Świętej
i apelem pożegnalnym, podczas którego wręczono dyplomy, medale pamiątkowe oraz
upominki dla drużyn.
12 maja 2016 roku nasza drużyna wzięła udział w Harcerskim Przeglądzie
Artystycznym Drużyn Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP
w Zbylitowskiej Górze. Przegląd przebiegał po hasłem: „Morze jest otchłanią inspiracji
czyli zuchy i harcerze potrafią o nim śpiewać”. Drużyna zaśpiewała 2 piosenki:
morską ,,Hej me Bałtyckie Morze” oraz harcerską ,,Braterski krąg”. Program
przygotowała pani Barbara Orzechowska a udział wzięli harcerze: Bogna Bartkowska,
Aneta Dąbrowa, Łukasz Czernecki, Maria Kret, Natalia Kawula, Agata Sajka
i Monika Grudzień. Monika zagrała fragment melodii na dzwonkach. Za nasze występy
otrzymaliśmy duże brawa, upominek w postaci sprzętu muzycznego do rytmiki i dyplom.
W cudownym parku należącym do SOSW jeździliśmy na koniach, podziwialiśmy
przyrodę i korzystaliśmy z wyśmienitego poczęstunku.
19 maja 2016 roku harcerze naszej drużyny pod opieką pani Barbary Orzechowskiej
wzięli udział w VIII Międzyszkolnym Mityngu w Lekkoatletyce Olimpiad
Specjalnych - Nieprzetarty Szlak, który odbył się na Stadionie Słomniczanki
w Słomnikach a organizowany był przez Zespół Szkół im. S. Wyspiańskiego
w Waganowicach. Harcerze: Bogna Bartkowska, Natalia Kawula, Maria Kret, Łukasz
Czernecki, Tomasz Młynarczyk i Aleksander Kubacki startowali w konkurencjach:
bieg na 40 metrów, skok w dal z miejsca obunóż, rzut piłeczką palantową, rzut piłką do
kosza i pchniecie kulą. W sumie zdobyli 5 złotych medali i 2 srebrne, wszyscy otrzymali
medale pamiątkowe za udział w Mityngu. Cieszymy się z sukcesów naszych harcerzy
i gratulujemy im!
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Nasza drużyna została zakwalifikowana do udziału w projekcie „Odkrywam siebie”
2016/17, dzięki czemu już w październiku czeka nas kolejny wyjazd do bazy harcerskiej
w Olsztynku oraz w projekcie „Cztery pory roku” – co daje nam możliwość udziału
w ekologicznych zajęciach aktywizujących i rozwijających dla osób niepełnosprawnych.

Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy I/II/IIIa: Natan Szydłowski za wzorową postawę uczniowską,
zaangażowanie w życie klasy, udział w zawodach sportowych, udział w konkursach
plastycznych, Maria Bażela za wzorową postawę uczniowską, zaangażowanie w życie
klasy Michał Bizoń za wzorową postawę podczas zielonej szkoły, zaangażowanie w życie
klasy.
Uczniowie klasy I/IIz: Aleksandra Maciejasz za wzorowe zachowanie, uczynność,
koleżeńskość, pilność w nauce, udział w konkursach plastycznych oraz w akcji zbierania
zakrętek. Dagmara Lasek za bardzo dobre zachowanie, koleżeńskość, pilność w nauce
oraz udział w konkursach plastycznych oraz występach klasowych i szkolnych. Grzegorz
Kosmulski za dobre zachowanie oraz udział w konkursach plastycznych. Łukasz Oliwa
za udział w konkursach plastycznych, oraz występach artystycznych w kółku teatralnym
„Sigma”
Uczniowie klasy I/II/IIIz: Ola Zarębińska, Przemek Stadnik i Julia Szumowska za
aktywny udział w zajęciach, konkursach i uroczystościach szkolnych.
Uczniowie klas IV/Vz: Dawid Jakubczyk za wzorowe zachowanie i postępy w nauce,
zaangażowanie w życie klasy i aktywność na lekcjach. Uczeń zdobył III miejsce
w pchnięciu kulą w Mitingu LA – Olimpiad Specjalnych. Uczeń stale bierze udział
w szkolnych konkursach plastycznych – I miejsce w konkursie „Wiosenne kwiatki”.
Uczeń brał udział w szkolnym konkursie czytelniczym „Moja ulubiona książka”. Marcin
Kleczyński za wzorowe zachowanie i postępy w nauce, aktywność na lekcjach, czynne
wspieranie szkolnych akcji udział w szkolnych konkursach plastycznych (zdobył
wyróżnienie w konkursie „Wielkanocne kurczaki i inne zwierzaki”. Klaudia Kaczor za
wzorowe zachowanie i postępy w nauce, udział w szkolnych konkursach plastycznych,
wspieranie szkolnych akcji.
Uczniowie klasy VIa: Dagmara Dziubkowska i Sandra Mieszaniec za wzorowe
zachowanie i wysoką średnią ocen. Dawid Budziaszek, Stanisław Kmak, Pawlik
Kacper za bardzo dobre zachowanie. Jacek Andruszko, Wesołowski Szymon wysoką
średnią ocen.
Uczniowie klasy IIA: Norbert Warzycki - szczególne wyróżnienie za wzorowe
zachowanie i bardzo dobre wyniki w nauce. Katarzyna Bobek i Nikola Ferlacka za
wielokrotne reprezentowanie naszej szkoły na zawodach sportowych o zasięgu
regionalnym. Antoni Filiciak za ogromne zaangażowanie w dostarczeniu plastikowych
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nakrętek.
Uczniowie klasy IIZ: Edyta Dymurska za kulturę osobistą i bardzo pozytywny wpływ
na kolegów z klasy, Leonard Dworecki za ciągłą pracę nad sobą i poprawę zachowania,
Tomasz Jaromin za stały codzienny kontakt z literaturą i ilość wypożyczonych książek,
Mateusz Dądzik za udział i zajmowanie znaczących miejsc we wszystkich zawodach
sportowych.
Uczniowie klasy IIIZ: Aleksandra Gałaś za wzorowe zachowanie, udział w konkursach
plastycznych, sumienne dyżurowanie podczas przerw. Kamil Kucharski za wzorowe
zachowanie, wysoką frekwencję, udział w występach i konkursach szkolnych,
reprezentowanie Szkoły w zawodach pływackich. Karolina Bogacz za wzorowe
zachowanie, wysoką frekwencję, udział w konkursach i występach szkolnych. Wiktoria
Kotarba za wyróżnienia w konkursach plastycznych. Bartosz Wróbel za zaangażowanie
w prace „Małej Filharmonii” i wyróżnienia w konkursach plastycznych. Kamil Bodurka
za wyróżnienia w konkursach plastycznych i udział w występach szkolnych.
Uczniowie klasy IAP: Dariusz Fudalej, Magdalena Filiciak, Mateusz Klita, Marcin
Parszywka za zaangażowanie w prace w „Małej Filharmonii”. Dariusz Fudalej,
Magdalena Filiciak, Marcin Parszywka za opiekę nad roślinami klasowymi.
Magdalena Filiciak, Mateusz Klita, Marcin Parszywka za udział w konkursie na zbioru
nakrętek. Dariusz Fudalej za udział w zbiórkach harcerskich i reprezentowanie Ośrodka
w zawodach sportowych.
Uczniowie klasy IIBP: Paweł Kania za występy w zespole teatralnym „Sigma”, występ
podczas akademii, oraz reprezentowanie szkoły w licznych zawodach sportowych, Celina
Tarnowska za reprezentowanie naszej szkoły w zawodach pływackich, Jakub Fądziel za
występ podczas akademii, oraz reprezentowanie szkoły w konkursie biblijnym.

Podziękowania
Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i wszystkim bliskim naszych
uczniów, za wszelką pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali
w II semestrze bieżącego roku szkolnego.
Dyrekcja i Nauczyciele, Uczniowie serdecznie dziękują panu Przewodniczącemu
Jackowi Bednarzowi i Radnym Rady Dzielnicy XIII za pomoc przy organizacji Pikniku
„Nasz Kolorowy Świat” oraz życzliwość i wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci
i młodzieży.
Dyrekcja i Nauczyciele, Uczniowie serdecznie dziękują Dyrektor Domu Kultury Podgórze
pani Marcie Peruckiej – Tytko za pomoc przy organizacji Pikniku „Nasz Kolorowy
Świat” oraz życzliwość i pamięć o naszych uczniach.
Uczestnicy zielonej szkoły w Warszawie i Zakopanym dziękują Panu Dyrektorowi
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Józefowi Pacule za dofinansowanie do wyjazdu.
Szczególne podziękowania dla Rodziców trzecioklasistów za przygotowanie poczęstunku
z okazji pożegnania dzieci kończących pierwszy etap edukacyjny.
Dla pani Agnieszki Zarębińskiej za natychmiastową realizację wszelkich próśb,
współudział w edukowaniu Oli, zaangażowanie w sprawy klasowe, wzorową współpracę
i komunikację oraz dla pani Joanny Stadnik za coraz lepszą współpracę z wychowawcą.
Dla pani Anny Fabijan oraz państwa Lasek za pomoc przy organizacji uroczystości
klasowych i szkolnych.
Dla pań: Teresy Kaczor i Agnieszki Kleczyńskiej za zaangażowanie w życie klasy.
Dla pani Renaty Kmak za pomoc w organizacji wycieczek oraz czynny udział
w programie „Książki naszych marzeń”.
Dla pana Andrzeja Moskala za pomoc w opiece nad dziećmi i organizacji czasu na
zielonej szkole. Dla pani Renaty Grucy za koordynację pracy rodziców. Dla pana Pasek
za pomoc w tworzeniu ogródka klasowego. Dla państwa: Siatka, Poślińskich, Cieślik,
Turskich oraz sióstr Danieli i Anuncjacie za obecność i wsparcie.
Dla pań: Władysławy Jaromin za partycypowanie w kosztach prowadzenia zajęć
kulinarnych, pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych, Moniki Dymurskiej za
pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych, bardzo dobrą współpracę ze Szkołą
i Internatem. Pani Grażynie Łękawskiej z Centrum Placówek OpiekuńczoWychowawczych przy ul. Parkowej 12 za nieustanne monitorowanie postępów
w zachowaniu i osiągnięciach edukacyjnych swojego wychowanka a naszego ucznia, za
bardzo dobrą współpracę ze szkołą.
Dla pań: Jolanty Parszywki, Izabelli Filiciak za przygotowanie przyjęcia urodzinowego
dla swoich dzieci.
Podziękowanie dla rodziców uczniów klasy II AP za zaangażowanie w życie klasowe.
Podziękowanie dla pań: Joanny Kubackiej, Małgorzaty Kuć, Stanisławie Białek,
Alinie Karbowniczek za udział w życiu klasy. Pani Renacie Kawaler, oraz państwu
Dorocie i Wojciechowi Opokom za włączanie się do akcji i organizowanych projektów.
Podziękowania dla pani Bogusławy Bartkowskiej, która przez 16 lat edukacji swojej
córki Bogny w naszym Ośrodku maksymalnie poświęcała się i pomagała także uczniom
wszystkich klas, pełniąc rolę przewodniczącej Rady Rodziców. Zawsze była otwarta na
ich potrzeby i sprawy całego Ośrodka. Przez 10 lat pełniła także funkcję przewodniczącej
Rady Klasowej Rodziców, do której Bogna uczęszczała. W II semestrze zamykającym IV
etap edukacji swojej córki Pani Bartkowska ze znanym zaangażowaniem brała udział
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w dwóch wycieczkach- 3 dniowym Biwaku integracyjnym w Mielcu oraz 9-cio dniowym
turnusie rehabilitacyjnym nad Morzem Bałtyckim. Z oddaniem była współorganizatorką
wszelkich imprez, zarówno na wyjazdach pozaszkolnych jak i w Ośrodku. Wspomagała
i dofinansowywała je z własnych środków . Zaopatrywała młodzież w funkcjonalną
odzież, współorganizowała wszystkie imprezy klasowe, tj. urodziny uczniów, zabawy,
spotkania świąteczne, ukończenie klas i szkoły. Jako przewodnicząca Rady Rodziców
opiniowała awanse zawodowe nauczycieli oraz inne dokumenty Ośrodka. Reprezentowała
Rodziców na zebraniach z władzami oświatowymi i przenosiła uzyskane informacje
dotyczące pracy szkół na teren naszego Ośrodka.
Serdeczne podziękowania dla pań: Elżbiety Dąbrowy, Małgorzaty Sajki, Ewy
Czerneckiej i Iwony Kawuli za współorganizowanie wszystkich imprez klasowych:
urodzin uczniów, zabaw, spotkań. Ponadto, składam podziękowanie za miłą, dobrą
i konstruktywną współpracę służącą dobru ich dzieci. Dziękujemy pani Małgorzacie

Sajce za wspaniale zorganizowane spotkanie z całą rodziną. Miłe wspomnienia
pozostaną nam w pamięci, gdyż Agatka kończy naszą szkołę. Podziękowania dla pani
Haliny Kowalczyk, wspaniałej babci, za udział w turnusie integracyjnym nad Morzem
Bałtyckim i przygotowanie na nim znakomitych imprez rozrywkowych dla wszystkich
jego uczestników, za kolejne zaopatrzenie uczniów klasy w odzież, za każdy rodzaj
wsparcia, pomoc w opiece, za humor, optymizm i inne ciekawe działania, którymi
skutecznie potrafiła zainteresować młodzież oraz za współorganizowanie wszystkich
imprez klasowych. Dziękuję także za uczestnictwo w akcji ,,Książka łączy pokolenia”.
Szczególne podziękowanie kieruje do pani Lucyny Kret, która przez 4 lata nauki Jej córki
Marii, a w tym roku kończącej edukację w naszym Ośrodku współorganizowała
wszystkich imprezy klasowe, oraz za uczestnictwo w akcji,,Książka łączy pokolenia”.
Biblioteka szkolna składa serdeczne podziękowania za udział we wspólnym czytaniu
paniom: Joannie Kubackiej, Renacie Kawaler, Dorocie Opoce, Renacie Kmak, Marcie
Żuchowskiej, Irenie Wilk, Władysławie Jaromin, Lucynie Kret, Halinie Kowalczyk
i Małgorzacie Fądziel.
Pani Wandzie Wątorskiej za bezinteresowne, prowadzenie z naszymi uczniami zespołu
muzycznego „Mała Filharmonia”. Serdecznie dziękujemy.
Serdeczne podziękowanie pracownikom portalu internetowego Interia.pl, za przekazanie
uczniom naszej szkoły materiałów plastycznych o wartości ponad 1000 zł.
Serdeczne podziękowanie pani Marcie Baran za umożliwienie 14 naszym uczniom
bezpłatnego obejrzenia spektaklu pt. „Romeo i Julia”.
Serdeczne podziękowanie panu Andrzejowi Witkowi z firmy „Rafael” za bezpłatne
przygotowanie flagi na Piknik w Korzkwi.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów w roku szkolnym 2015/2016
i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.
Zespół Redakcyjny Biuletynu
Biuletyn Informacyjny Nr 14 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
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