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Z życia Ośrodka
Remonty, modernizacje, zakupy 

Podsumowanie II semestru przez Pana Dyrektora:
- Oddano do użytku teren wokół szkoły od strony parku.
- Wykonano ogrodzenie między pawilonami szkolnymi.
- Zakupiono 17 ławek ogrodowych.
- Zasadzono 130 krzewów tui jako żywopłot.
- Wykonano zabudowę pod schodami w internacie.
- Zamontowano nowe oświetlenie zewnętrzne.
- Rozbudowano monitoring o 8 kamer.
- Zakupiono meble do klasopracowni nr 39.
- Zakupiono 2 szafy do kuchni oraz szafę na środki czystości w internacie.
W okresie wakacji planowane jest: malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej, remont 
pracowni  gospodarstwa  domowego,  wykonanie  wiaty  na  śmieci,  malowanie  pracowni 
biofeedbecku, wymiana oświetlenia w klasopracowniach.

A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

W  roku  szkolnym  2014/2015  zespół  wczesnego  wspomagania  rozpoczął  drugi  rok 
działalności. Obecnie zespół obejmuje opieką 34 „maluchów”. Wykwalifikowana kadra to 
13  specjalistów:  rehabilitant,  logopedzi,  psycholog,  terapeuci  integracji  sensorycznej, 
terapeuta  metody  Castillo  Morales,  nauczyciel  gimnastyki  korekcyjnej,  reedukator, 
neuroterapeuci  oraz  pedagodzy  specjalni,  którzy  prowadzą  terapię  dzieci 
z niedokształceniem mowy o typie afazji, zespołem Downa, Aspergera, Retta, mózgowym 
porażeniem  dziecięcym,  z  autyzmem,  opóźnionym  rozwojem  psychoruchowym. 
W ramach 8 godzin miesięcznie odbywają się zajęcia dopasowane do potrzeb i możliwości 
dziecka.  Praca  zespołu  ze  względu  na  bardzo  dużą  ilość  potrzebujących  dzieci  jest 
niezastąpiona  i  ceniona.  Ogromną  radość  sprawiają  nam  osiągnięcia  naszych 
podopiecznych, a wdzięczność rodziców jest największą rekompensatą.

Z życia Szkoły
Uroczystości i zabawy szkolne

Przedstawienie „Miodowa Kraina”
Z okazji Dnia Ziemi, w ramach projektu „Z kujawskim pomagam pszczołom” uczniowie 
klas: IIZ, IAP, IIBP, IIIAP pod kierunkiem pań: Zofii Rysiewicz, Doroty Brach i Renaty 
Sobczyszyn przygotowali barwne przedstawienie pt. „Miodowa Kraina”. Na zakończenie 
wszyscy widzowie i aktorzy mieli możliwość degustowania miodu i zdrowych miodowych 
wypieków.
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Akademia poświęcona 70 rocznicy zakończenia II wojny światowej
8  maja  odbyła  się  w  naszej  szkole  uroczysta  akademia  poświęcona  70  rocznicy 
zakończenia  II  wojny  światowej.  Uczniowie  przybliżyli  tragiczne  losy  Polaków 
uwikłanych w dziejową zawieruchę - tych, którzy przebywali w obozach zagłady, gettach, 
walczyli o wolną Stolicę i tych, których dotknęły sowieckie deportacje. Ogromna liczba 
ofiar  wojny  sprawia,  że  musimy  i  chcemy  zachować  o  niej  pamięć  i  przekazywać  z 
pokolenia  na  pokolenie.  Akademię  przygotowały  panie:  Grażyna  Ciosek  i  Monika 
Jaroszyńska. Scenografię wykonała pani Małgorzata Babik.

Dzień Sportu
Tegoroczny Dzień Sportu odbył się 1 czerwca na stadionie szkolnym. Zawody otworzyła 
pani  Dyrektor  Anna  Duda  –  Kras  witając  wszystkich  i  życząc  sukcesów  sportowych 
i dobrej zabawy. Uczniowie rywalizowali w następujących konkurencjach: tor przeszkód 
na czas, oraz w turnieju piłki nożnej. Wszyscy uczestnicy Dnia Sportu otrzymali słodki 
upominek. Organizatorzy - panie: Sylwia Kosałka i Monika Kołodziej, pan Dariusz Górak.

Piknik integracyjny „Nas kolorowy Świat”
Tradycyjnie  od  kilku  lat  w  czerwcu  pracownicy  naszego  ośrodka  organizują  Piknik 
integracyjny „Nas kolorowy Świat”. W tym roku będzie miał miejsce 23 czerwca, a jego 
hasło przewodnie to „Lokomotywa” Juliana Tuwima. Szczegółową opowieść o przebiegu 
zamieścimy na naszej stronie internetowej.

Z życia klas, wycieczki szkolne

Klasa Iz - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Uroczystością pasowania na ucznia.
- Śniadanie wielkanocne.
- Zwiedzanie zabytków na krakowskim Rynku.
- Warsztaty z pszczelarzem. 
- Zwiedzanie wystawy z okazji Dnia Strażaka. 
- Spacer Bulwarami Wiślanymi – zabawa na placu zabaw.
- Wycieczka do Parku Miniatur i Rozrywki w Inwałdzie.
- Piknik Integracyjny w Korzkwi.
- Urodziny Dagmary.
-  Dzieci  biorą  udział  w  konkursach  szkolnych,  a  ich  rodzice  chętnie  pomagają 
w organizacji imprez okolicznościowych, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczni. 

Klasa II/IIIz - wychowawczyni mgr Anna Koper:
- Pożegnanie zimy nad Wisłą.
- Wycieczki do Parku Bednarskiego: wiosna, lato - obserwacja zmian pór roku.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Świąteczna wystawa Wielkanocna - z wizytą na Rynku krakowskim.
- Z wizytą w Straży Pożarnej - Dzień Strażaka.
- Piknik Integracyjny w Korzkwi.
- Urodziny Oli, Dawida, Kuby.
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- Pasowanie na ucznia.
- Dni Otwarte w Szkole Podstawowej.
- Zajęcia warsztatowe z pszczelarzem.

Klasa I/IIIa - wychowawczyni mgr Weronika Jacher:
- Zwiedzanie Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
- Wyjście do kina Cinema City „Bonarka” na seans pt. „Pingwiny z Madagaskaru”.
- Spotkanie z autorką książek dla dzieci Ewą Stadtmuller.
- Udział w warsztatach przygotowanych przez kierownictwo i pracowników „Auchan”.
- Poszukiwanie oznak wiosny w Parku Bednarskiego.
- Udział w zawodach integracyjnych na stadionie KS „Borek”.
-Wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie.
- Zwiedzanie Akademii Sztuk Pięknych i udział w warsztatach malarskich.
- Udział w integracyjnym pikniku w Parku Bednarskiego.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Przygotowania kiermaszu wielkanocnego.
- Ślubowanie klas pierwszych.
- Spotkanie z pszczelarzem.
- Pomoc w organizacji Dnia Otwartego Szkoły Podstawowej.
- Aktywny udział w szkolnej grze terenowej.
- Pożegnanie trzecioklasistki Kamilki.
- Świętowanie urodzin Natana.
- Kontynuowanie lekcji pływania na basenie.
- Zbiórka baterii, zakrętek, makulatury.
- Udział w konkursach szkolnych.

Klasa IVa - wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska:
- Akademia i przyjęcie z okazji Dnia Babci i Dziadka.
- Śniadanie Wielkanocne.
- Wycieczka „Zwiedzanie Krakowa”.
- I Komunia Święta: Kingi , Kamila i Krzysztofa. 
- Przyjęcie z okazji I Komunii Świętej z udziałem całej klasy. 
- Wyjście do kina Cinema City „Bonarka” na „Pingwiny z Madagaskaru”.
- Udział w warsztatach przygotowanych przez kierownictwo i pracowników „Auchan”.
- Występ na Apelu poświęconym Dniu Ziemi. 
- Udział w olimpiadzie matematycznej: Dawid Gacek. 
- Przygotowanie „wagonika piernikowego” na nasz Piknik Integracyjny.
– Udział we wszystkich szkolnych konkursach plastycznych.

Klasa V/VIa - wychowawczyni mgr Elżbieta Bauer 
-  Zwiedzanie  Centrum Jana  Pawła  II  w  Łagiewnikach  oraz  Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach. 
- Zwiedzanie muzeów, wystaw.
- Wyjście do kina.
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- Wyjście do parku. 
- Odbyło się kilka edycji konkursu klasowego pt. „Kultura na co dzień”, który wygrali: 
Dagmara Dziubkowska i Szymon Wesołowski.
-  W  klasowym  konkursie  na  najstaranniejszy  zeszyt  i  pismo  wygrali:  Dagmara 
Dziubkowska, Sandra Mieszaniec i Szymon Wesołowski. 

Klasa V/VIz - wychowawczyni mgr Justyna Miśkowiec:
- Uroczyste śniadanie Wielkanocne.
- Udział w grach terenowych.
- Udział w warsztatach pszczelarskich.
- Klasowy Dzień Mamy.
- Wycieczka do Parku Miniatur i Warowni w Inwałdzie.
- Klasowy Dzień Dziecka.
- Udział w szkolnym Dniu Sportu. 
- Wyjście na krakowski Rynek i McDonalda.
- Udział w integracyjnym pikniku w Parku Bednarskiego.
- Udział w integracyjnym pikniku w Korzkwi.
- Wycieczka na Wawel.
- Udział we wszystkich szkolnych konkursach plastycznych.
- Wspieranie szkolnych akcji.

Klasa IA – wychowawczyni mgr Grażyna Bartosik:
- Nagranie filmu na Ogólnopolski Konkurs „Od ignoranta do eleganta”.
- Wyjścia na pizzę.
- Uczestniczenie w zajęciach z pszczelarzem.
- Świętowanie Dnia Dziecka w lodziarni.
- Zwiedzanie Rezerwatu Przyrody „Bonarka”.
- Uczestniczenie w zajęciach z geologiem na temat wulkanów w Parku Bednarskiego.
- Piknik integracyjny w Korzkwi.
- Zielona Szkoła w Rozewiu.
- Czynny udział w akcjach organizowanych na terenie szkoły oraz licznych konkursach.
- Zaangażowanie w zajęcia muzyczne zespołu „Promyk” oraz teatru „Sigma”.

Klasa IZ – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak:
- Udział w „Pożegnaniu zimy – powitaniu wiosny”.
- Udział w biegach przełajowych – „Krzemionki 2015”. 
- Wyjście do Parku Bednarskiego.
- Uroczyste urodziny uczniów: Edyty i Mateusza.
- Wycieczka do baru mlecznego „Bar krakowski”.
- Wycieczka na Rynek Główny w Krakowie.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Wyjście z okazji Dnia Dziecka do baru McDonald.
- Udział w festynie integracyjnym – Korzkiew 2015.
- Zbiórka zużytych baterii i nakrętek.
- Występ w koncercie grupy pani Wandy Wątorskiej.
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Klasa IIA – wychowawca mgr Dariusz Górak
- Udział w szkolnych biegach przełajowych.
- Udział w szkolnym turnieju tenisa stołowego.
- Udział w Olimpiadzie Lekkoatletycznej na obiektach AWF.
- Udział w Festynie Sportowo – Rekreacyjnym na stadionie K.S. „Borek”.
- Udział w akcji „Kilometrami zbieramy złotówki w Auchan”.
- Spotkanie z geologiem w Parku Bednarskiego.
- Wycieczka do Ogrodu Botanicznego.
- Udział w akcjach i konkursach szkolnych.

Klasa IIZ – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn:
- Spotkanie z pisarką Ewą Stadtmuller w Domu Kultury „Podgórze”.
- Uroczyste Śniadanie Wielkanocne.
- Warsztaty w markecie „Kaufland”.
- Zdrowe drugie śniadanie - degustacja owoców.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Występ uczniów w przedstawieniu „Miodowa Kraina” z okazji Dnia Ziemi.
- Udział w konkursie „W niezwykłym świecie Baśni Andersena” w Skawinie.
-  Pobyt  na  zielonej  szkole  w  Białce  Tatrzańskiej:  kąpiele  w  basenach  termalnych, 
zwiedzanie Zakopanego, wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacery po Białce Tatrzańskiej.
- Wyjście z okazji Dnia Dziecka do lodziarni „Kama”.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Świętowanie urodzin Oli i Karoliny.
- Wyjście do pizzerii z okazji zakończenia roku szkolnego.
- Udział w akcjach, licznych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

Klasa IIIA – wychowawczyni mgr Katarzyna Janota:
- Przyjęcie Sakramentu Bierzmowania w Kościele oo. Redemptorystów.
- Trzydniowa wycieczka do Nowego Targu i Zakopanego.
- Klasowe wyjście do kina.
- Spotkanie z geologiem w Parku Bednarskiego.
- Udział w szkolnych konkursach i akcjach.
- Udział w zawodach sportowych.

Klasa IIIZ – wychowawczyni mgr Monika Jaroszyńska:
- Wizyta w Radio „Kraków”. 
- Zwiedzanie gospodarstwa agroturystycznego „Bartnik Sądecki”. 
- Wyjazd na zieloną szkołę nad morze (Magda i Darek).
- Występ w koncercie grupy pani Wandy Wątorskiej.
- Udział w szkolnych konkursach i akcjach.
- Udział w zawodach sportowych.

Klasa IAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach:
- Udział w koncercie „Gra na różnych instrumentach”.
- Uroczyste Śniadanie Wielkanocne.
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- Wycieczka do Stróż – zwiedzanie Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”.
- Udział w przedstawieniu z okazji Dnia Ziemi pt. „Miodowa kraina”.
- Udział w konkursie „W niezwykłym świecie Baśni Andersena” w Skawinie.
-  Pobyt  na  zielonej  szkole  w  Białce  Tatrzańskiej:  kąpiele  w  basenach  termalnych, 
zwiedzanie Zakopanego, wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacery po Białce Tatrzańskiej.
-  Udział  w  warsztatach  kulinarnych  z  udziałem pani  Anny  Starmach  jurorką  polskiej 
edycji MasterChef.
- Udział w festynie integracyjnym w Korzkwi.
- Uroczyste urodziny koleżanek i kolegów z klasy.
– Udział  w  licznych  akcjach  i  konkursach  plastycznych  organizowanych  przez  nasz 
Ośrodek.

Klasa IBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz:
- Udział w warsztatach  ogrodniczych  w „Leroy Merlin”.
- Całodniowa wycieczka do Inwałdu do Parku  Miniatur”.
- Zwiedzanie Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata.
- Klasa opiekowała się  przez cały rok  pracownią przyrodniczą. 
- Obchodziliśmy klasowe urodziny  i imieniny. 
- Wycieczka do Stróż – zwiedzanie Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”.
- Udział w przedstawieniu z okazji Dnia Ziemi pt. „Miodowa kraina”.
- Udział w konkursie „W niezwykłym świecie Baśni Andersena” w Skawinie.
-  Udział  w  warsztatach  kulinarnych  z  udziałem pani  Anny  Starmach  jurorką  polskiej 
edycji MasterChef.
- Pobyt na zielonej szkole w Rozewiu.
- Udział w konkursach plastycznych  i akcjach organizowanych na terenie szkoły.

Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Monika Porębska:
- Udział w wewnątrzklasowych konkursach: pięknego czytania – zwycięzca Jan Kucała; 
szybkiego liczenia – zwycięzca Magdalena Więcek; mistrza gier planszowych – zwycięzca 
Łukasz Czernecki.
- Spotkanie wielkanocne.
- Uczniowie przygotowali prezenty z okazji Dnia Matki.
- Udział w próbach zespołu muzycznego prowadzonego przez panią Wandę Wątorską.
- Uczniowie pięknie dbali o rośliny klasowe.
- Udział w warsztatach pszczelarskich.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego. 

Klasa IIBP – wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek:
- Udział w Warsztatach Integracyjnych zorganizowanych przez Dom Kultury „Przewóz”.
- Spotkanie wielkanocne.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Świętowanie urodzin i imienin kolegów i koleżanek z klasy.
- Zbiórka makulatury.
- Udział w akcji zbierania plastykowych zakrętek.
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Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak:
- Występy uczniów podczas apeli szkolnych.
- Występ w inscenizacji pt. „Miodowa Kraina”. 
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Wycieczka do Stróż – zwiedzanie Gospodarstwa Pasiecznego „Sądecki Bartnik”.
-  Pobyt  na  zielonej  szkole  w  Białce  Tatrzańskiej:  kąpiele  w  basenach  termalnych, 
zwiedzanie Zakopanego, wyjazd kolejką na Gubałówkę, spacery po Białce Tatrzańskiej.
- Warsztaty kulinarne z panią Anną Starmach, jurorką polskiej edycji MasterChef.
- Wyjście do Mc Donald’s. 
- Odwiedziny kolegi Michała w szpitalu.
- Udział w Festynie Integracyjnym w Korzkwi.
- Wyjście na warsztaty ceramiczne do szkoły przy ul. Tynieckiej.
- Udział w licznych konkursach organizowanych na terenie Ośrodka.

Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Barbara Orzechowska:
- Wyjazd na zieloną szkołę do Rozewia.
- Udział w warsztatach pod hasłem „Wierzę w siebie” w Ośrodku ZHP ,,Nadwarciański 
Gród”. Zwiedzanie Wrocławia i wrocławskiej telewizji.
- Uroczyste rodziny uczniów.
– Występy uczniów na akademiach szkolnych. Z okazji Świąt - zaśpiewanie Wielkanocnej 
piosenki. Z okazji Dnia Matki - wiersz i zaśpiewanie piosenki. „Moja mama jest kochana”.

Konkursy 

Konkurs plastyczny „Wróbelki i inne ptaszki”
Konkurs został zorganizowany przez Osiedlowy Dom Kultury Wróblowice w Krakowie. 
Wśród laureatów znaleźli się nasi uczniowie, którzy przygotowali prace pod kierunkiem 
pani Małgorzaty Babik.  Trzecie miejsce zajęła praca  Oli Gałaś, a ptaszek  Anity  Mętel 
zdobył wyróżnienie.

Konkurs „Najpiękniejsza pisanka”
Z okazji  Świąt  Wielkanocnych zorganizowano w naszej  szkole  konkurs  plastyczny na 
najpiękniejszą pisankę. Dzieci wykonały piękne pisanki, w wielu technikach, samodzielnie 
w domu i  pod okiem nauczycieli.  Wszystkie prace stworzyły barwną wystawę w holu 
szkoły.  Ponieważ  każda  praca  zasługuje  na  uwagę,  wszyscy  otrzymali  upominki. 
Organizator pani Małgorzata Babik.

VI Festiwal Karaoke „Śpiewajmy razem”
28  kwietnia  uczennice  z  panią  Małgorzatą  Babik  wzięły  udział  w  festiwalu 
zorganizowanym  w  Centrum  Sztuki  „Solvay”  przez  SOSW  Nr  1.  Najlepiej  zdaniem 
jurorów, zaśpiewała nasza uczennica  Sandra Mieszaniec. Zajęła ona  pierwsze miejsce, 
a w nagrodę  otrzymała  wspaniały  sprzęt  muzyczny.  Nasze  pozostałe  reprezentantki: 
Gabrysia  Czaplak,  Edyta  Szwajda,  Monika  Grudzień i  Kasia  Bobek otrzymały 
wyróżnienia.  Imprezę  swoim tańcem uświetnił  nasz  zespół  taneczny pod opieką  pani 
Moniki Kołodziej. Gratulujemy wszystkim talentów!
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Konkursy religijne
28 maja w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II odbyło się uroczyste wręczenie nagród 
laureatom konkurów religijnych. Uroczystego wręczenia dokonywał Bp Damian Muskus. 
Wśród naszych uczniów w konkursie „Ewangelia według Św. Marka” III miejsce zdobył 
Jakub  Fądziel, który  to  już  kolejny  rok  z  rzędu  udowadnia  swoją  pracowitość 
w poszerzaniu wiedzy biblijnej. W konkursie plastycznym pt: „Ewangelia w moim życiu” 
Maria  Kret  zajęła III  miejsce.  Zapraszam  w  przyszłym  roku  szkolnym  wszystkich 
chętnych uczniów – Katarzyna Janota.

Konkurs Ekologiczny
Do końca maja w naszej szkole trwał konkurs polegający na zrobieniu pracy na dowolny 
temat  z  wykorzystaniem  materiałów  recyklingowych  min.:  butelek,  zakrętek,  rolek 
papierowych, gazet, puszek itp. Jury konkursu panie: Anna Wiśniewska i Marta Synowska 
–  Staszczyk  wybrały  najciekawsze  prace.  Oto  wyniki:  Szkoła  Podstawowa:  I miejsce 
uczniowie klasy VIz, II miejsce uczniowie klasy I/IIz, III miejsce  Justyna Woszczyna 
i Sandra Mieszaniec. Gimnazjum: I miejsce Mateusz Klita i Magda Filiciak, II miejsce 
Edyta  Szwajda,  Ewa  Jaros,  Bernard  Kubów,  Sandra  Marzec,  Grzegorz  Pabian, 
III miejsce uczniowie klasy II Z. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: I miejsce  Patryk 
Tomczyk, II  miejsce Michał  Kawaler,  III  miejsce  Aneta  Dąbrowa  i Łukasz  Gach. 
Wyróżnienia: Szkoła Podstawowa:  Mateusz Kuciński, Szymon Wesołowski, Dagmara 
Dziubkowska,  Dawid  Budziaszek,  Jakub Turski,  Stanisław  Kmak,  Jarosław Kłyś. 
Gimnazjum:  Dariusz Fudalej,  uczniowie klasy IA. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: 
Martyna  Bucka.  Dziękujemy  za  udział  w  konkursie  -  panie  Justyna  Miśkowiec 
i Weronika Jacher.

II Ogólnopolski Konkurs Matematyczne „Preteksty”
Z naszego ośrodka do konkursu zgłosiło się 9 uczniów. Jednak w etapie szkolnym udział 
wzięło 5 uczniów:  Dawid Gacek, Szymon Wesołowski,  Gabriela Czaplak, Wiktoria 
Gacek, Anita Janik. Samodzielnie rozwiązywali trudne zadania oraz dotrzymali terminu 
ich dostarczenia do koordynatora pani Danuty Tańculi. Wszyscy z nich zakwalifikowali 
się  do  II  etapu  ogólnopolskiego  -  Brawo!  Za  wytrwałość,  ambitne  podejscie  do 
internetowej,  ogólnopolskiej  zabawy,  solidność  i  zaangażowanie  otrzymają  dyplomy 
i upominki - niespodzianki. Wszyscy, którzy mieli piątki z matematyki wywalczyli w ten 
sposób na świadectwie szóstki z tego niełatwego przedmiotu. Gratulujemy uczestnikom 
i ich  rodzicom.  Zapraszamy  chętnych  do  spróbowania  swoich  sił  w  przyszłym  roku 
szkolnym.

Akcje, w których bierzemy udział

Akcja „Nakrętki”
Już 6-ty rok zbieramy plastikowe nakrętki dla chorych dzieci. W ten sposób w tym roku 
ponownie  pomagaliśmy  Karolowi.  Przekazaliśmy  jego  rodzicom około  30  ogromnych 
worków (to ponad 700 kg!). Nakrętki zbieramy na spłatę wózka rehabilitacyjnego, oraz 
zakup  specjalistycznego  sprzętu  dla  pięcioletniego  Karolka.  Chłopiec  ma  mózgowe 
porażenie dziecięce:  nie chodzi nie mówi i  nie widzi.  Tata Karolka przesłał  serdeczne 
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podziękowanie  dla  wszystkich,  którzy  przyłączyli  się  do  tej  akcji  i  z  wielkim 
zaangażowaniem  dostarczją  do  szkoły  plastikowe  nakrętki.  Pomóżmy  Karolkowi, 
w zakupie  potrzebnego  sprzętu  rehabilitacyjnego  –  ważna  jest  każda  przyniesiona 
nakrętka! Spółdzielnia Uczniowska „Grosik” serdecznie dziękuje wszystkim w imieniu 
małego Karola i jego rodziny. W akcję zbierania włączyli się uczniowie prawie wszystkich 
klas  wraz  z  rodzinami,  nauczycielami  i  przyjaciółmi:  Aleksandra  Maciejasz,  Jakub 
Król, Paulina Puchacka, Kamila Gąciarz, Dawid Jakubczyk, Maria Barzela, Dawid 
Gacek, Kinga i Kamil Gach, Krzysztof i Michał Miśkiewicz, Łukasz Paczka, Klaudia 
Kaczor,  Dagmara  Dziubkowska,  Szymon  Wesołowski,  Stanisław  Kmak,  Maciej 
Brewka,  Jakub  Grzyb,  Krzysztof  Szczepanik,  Antoni  Filiciak,  Kamil  Bodurka, 
Bożena  Trzyszczyk,  Aleksandra  Gałaś,  Wiktoria  Kotarba,  Sandra  Marzec, 
Magdalena  Filiciak,  Mateusz  Klita,  Bartłomiej  Grzesik,  Anna  Kuć,  Agnieszka 
Barycz,  Michał  Kawaler,  Natalia  Opoka,  Anita  Lasko,  Jan  Kucała,  Magdalena 
Więcek, Celina Tarnowska, Paweł Kania, Monika Cora, Michał Soból,  Magdalena 
Lenda,  Magdalena  Paluszek,  Łukasz  Gach,  Maria  Kret,  Aneta  Dąbrowa,  Natalia 
Kawula,  Agnieszka  Bartkowska,  Agata  Sajka. Koordynatrzy  akcji  -  panie:  Danuta 
Tańcula, Joanna Skrzywanek, Aleksandra Sulka – Dąbrowska.

Akcja „Z Kujawskim pomagam pszczołom”
Przygodę „Z Kujawskim pomagam pszczołom” rozpoczęliśmy od konkursu „Pożyteczna 
pszczoła”.  Na  lekcjach  uczniowie  wykazali  się  kreatywnością  wykonując  prace,  które 
podziwiamy  w  kąciku  pszczelarskim  zorganizowanym  w  holu  szkoły.  Usytuowanie 
Ośrodka i zieleń sprzyjają pszczołom. Do tradycji należy dbanie o klomby, rabaty, drzewa 
i  krzewy.  Są  tu  grządki  z  miododajnymi  roślinami:  malina,  porzeczka,  agrest,  melisa, 
mięta,  tymianek,  kwiaty  i  warzywa,  którymi  pod  opieką  nauczycieli  zajmują  się 
uczniowie. Podziwiamy je i wykorzystujmy na lekcjach. Dodatkowo wysialiśmy rośliny 
przyjazne  pszczołom:  łubin,  facelię,  słoneczniki.  Uczniowie  z  nauczycielem  techniki 
zbudowali  domki dla pszczołowatych i  umieścili  je  w zakątkach przyjaznych dla tego 
gatunku.  Grupa  uczniów  była  w  Stróżach,  zwiedzili  skansen  i  muzeum,  obejrzeli 
interaktywną wystawę odkrywającą tajniki  z  życia  rodziny pszczelej,  wyrabiali  świece 
z wosku.  Młodsze  dzieci  odwiedził  pszczelarz,  opowiedział  o  pszczołach,  narzędziach 
pracy i produktach pszczelich. Odbyła się degustacja miodu, projekcja filmów „Milczenie 
pszczół,” „Budda, pszczoły i królowa szerszeni”. Śpiewając piosenkę o pszczołach dzieci 
naśladowały ich „taniec”. Wiedzę sprawdziliśmy organizując ścieżkę edukacyjną, quizy 
i konkursy.  Podsumowaniem  było  Święto  Ziemi.  Uczestnikom  konkursów  wręczono 
nagrody.  Uczniowie  wystąpili  w  przedstawieniu  „Miodowa  Kraina”.  W  wydaniu 
specjalnym Biuletynu znajdują się ciekawostki o pszczołach.

Projekt „Usus Est Optimus Magister – Praktyka jest najlepszym nauczycielem”
Od 4 marca do 29 czerwca 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej z klas: IVa, V/VIa 
oraz Gimnazjum z klas: IA, IIA, IIIA uczestniczyli w projekcie z funduszy europejskich 
realizowanym  we  współpracy  z  Uniwersytetem  Pedagogicznym  w  Krakowie  oraz 
Uniwersytetem w Białymstoku. W ramach działań we wszystkich wymienionych klasach 
studenci  Wydziału  Matematyki  Uniwersytetu  Pedagogicznego  w  Krakowie  prowadzili 
lekcje  matematyki.  Projekt  wzbogacił  te  zajęcia  o  wiele  nowatorskich  pomysłów  i 
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sposobów ujęcia tematów. Wzbudzał wiele pozytywnych emocji i aktywizował wszystkich 
uczestniczących w nim uczniów. Bardzo dziękuję uczniom wymienionych klas za twórczą 
i aktywną, pełną zaangażowania postawę - szkolny opiekun praktyk Danuta Tańcula.

Ogłoszenie Spółdzielni Uczniowskiej „Grosik”
W nowym roku szkolnym zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w akcji chroniącej 
środowisko  pod  hasłem:  „Przynieś  baterie  -  wygrywaj  loterie!”.  Każdy  przynoszący 
baterie będzie miał możliwość co miesiąc wylosować bon na bezpłatne zakupy w naszym 
sklepiku  (jego  wartość  uzależniona  będzie  od  ilości  kilogramów  baterii  zebranych 
w danym miesiącu). Za śmieci częstujemy dzieci  :-)  Zbierajcie w czasie wakacji zużyte 
baterie i weźcie udział w pierwszym losowaniu już we wrześniu :-) 

Zawody sportowe

Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej Futsal
Turniej został rozegrany 18 marca w Myślenicach. Nasza drużyna wystąpiła w składzie: 
Sebastian  Wil,  Łukasz  Spytkowski,  Dariusz  Fudalej,  Andrzej  Cieślik,  Mateusz 
Czaplak, Dominik Trzyszczyk, Paweł Kania, Szymon Wesołowski. Po emocjonujących 
meczach  reprezentacja  naszej  szkoły  zajęła  V miejsce. Gratulujemy.  Opieka  -  panie: 
Sylwia Kosałka i Monika Kołodziej.

Wiosenne Małopolskie Biegi Przełajowe
25 marca odbyły się Wiosenne Małopolskie Biegi Przełajowe o Puchar Starosty Powiatu 
Nowotarskiego.  W  zawodach  wzięło  udział  68  uczestników  z  11  miejscowości 
województwa  małopolskiego.  Młodzi  lekkoatleci  walczyli  o  mistrzowskie  tytuły  na 
dystansach 1200, 1500, 2000, 2500 metrów. W kategorii wiekowej dziewcząt młodszych 
Katarzyna Bobek zajęła II miejsce i tym samym zakwalifikowała się na Mistrzostwa 
Polski w Ostrzeszowie. Druga nasza zawodniczka Sandra Mieszaniec zajęła VI miejsce. 
W kategorii młodsi chłopcy  Jacek Andruszko zajął  VII miejsce natomiast w kategorii 
chłopców  starszych  Łukasz  Spytkowski zajął  III  miejsce,  Mikołaj  Okoński – 
V miejsce,  Sebastian Wil zajął VI miejsce. Opieka - panie: Sylwia Kosałka i  Monika 
Kołodziej. 

Szkolne Biegi Przełajowe
W dniu 27 marca w Parku Bednarskiego organizowane były Szkolne Biegi Przełajowe. 
W zawodach  udział  wzięły  dzieci  ze  Szkoły  Podstawowej,  Gimnazjum  oraz  Szkoły 
Przysposabiającej do Pracy. Uczestnicy podzieleni byli na 4 kategorie: chłopcy młodsi, 
chłopcy starsi, którzy biegali na dystansie 2000 metrów, dziewczęta młodsze, dziewczęta 
starsze, które musiały pokonać dystans 1000 metrów. Nagrodzone zostały trzy pierwsze 
miejsca z każdej kategorii. Zwycięscy otrzymali dyplomy oraz medale, które wręczono na 
uroczystym apelu. Organizatorzy - panie: Sylwia Kosałka i Monika Kołodziej, oraz pan 
Dariusz Górak. 
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Szkolne Zawody Tenisa Stołowego 
17 kwietnia zostały rozegrane szkolne zawody tenisa stołowego dziewcząt i  chłopców. 
Uczniowie grali systemem do dwóch przegranych meczy. Najlepsi okazali się:  Dominik 
Trzyszczyk - I miejsce, Sebastian Wil –  II miejsce, Jacek Andruszko – III miejsce. 
Zwycięscy  otrzymali  pamiątkowe  dyplomy.  Organizatorzy  -  panie:  Sylwia  Kosałka 
i Monika Kołodziej, oraz pan Dariusz Górak. 

Olimpiada Lekkoatletyczna
13 maja  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w Olimpiadzie  Lekkoatletycznej,  która 
odbywała się na obiektach AWF. Celem imprezy była popularyzacja lekkiej atletyki wśród 
młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz osiąganie wysokiego poziomu sprawności 
fizycznej. Nasi reprezentanci pod opieką nauczycieli WF: Sylwii Kosałki oraz Dariusza 
Góraka  z  wielkim  zaangażowaniem  podchodzili  do  każdej  konkurencji  i  zajmowali 
miejsca  na  podium.  Pchnięcie  kulą  –  Bernard  Kubów  III  miejsce.  Skok  wzwyż  – 
Bernard Kubów I miejsce. Skok w dal – Łukasz Spytkowski III miejsce. Bieg na 100 
metrów  –  Dominik  Trzyszczyk  I  miejsce.  Bieg  na  200  metrów  –  Sebastian  Wil 
II miejsce.  Bieg  na  1500  metrów  –  Łukasz  Spytkowski  I  miejsce.  Sztafeta  4x100 
metrów II miejsce w składzie:  Bernard Kubów, Dominik Trzyszczyk, Sebastian Wil, 
Łukasz Spytkowski.

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej
W dniu 7 maja w Skotnikach rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Małopolskiego 
w  Piłce  Nożnej  organizowane  przez  Związek  Stowarzyszeń  Sportowych  „Sprawni 
Razem”.  Nasza  drużyna  wyszła  z  grupy  z  drugiego  miejsca  pokonując  drużynę 
z Szymbarku 5:0 i ulegając bardzo dobrze dysponowanej tego dnia drużynie z Oświęcimia 
2:3. W półfinale zespół z Zamoyskiego pokonał ZZS Nr 1 3:0, by móc zrewanżować się za 
porażkę  w  fazie  grupowej  z  drużyną  Oświęcimia,  która  wygrała  drugi  półfinał.  Jak 
przystało na finał mecz stał na bardzo wysokim poziomie, w regulaminowym czasie padł 
wynik 1:1.O zwycięstwie musiała zadecydować seria rzutów karnych. Przy stanie 2:2 nasz 
bramkarz wyczuł intencję strzelca i  obronił  strzał,  a następnie Bernard Kubów pewnie 
posłał  piłkę  do  bramki.  Nasza  reprezentacja  wygrała  3:2  i  zdobyła  tytuł  Mistrza 
Województwa Małopolskiego! Najlepszym strzelcem został Dominik Trzyszczyk. Skład 
reprezentacji:  Dariusz  Fudalej,  Szymon  Wesołowski,  Bernard  Kubów,  Grzegorz 
Pabian,  Mateusz  Czaplak,  Łukasz  Spytkowski,  Dominik  Trzyszczyk,  Dominik 
Piskorz, Kamil Snopek. Opieka  pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak.

Festyn sportowo – rekreacyjny
14  maja  na  stadionie  K.S.  „Borek”  odbył  się  festyn  rekreacyjno  sportowy,  w którym 
licznie  uczestniczyli  uczniowie  naszej  szkoły.  Uczestnicy  mogli  sprawdzić  swoje 
umiejętności w wielu konkurencjach takich jak wyścigi w workach czy przeciąganie liny. 
Równocześnie  odbywał  się  turniej  piłki  nożnej,  w którym nasza  reprezentacja  zajęła 
pierwsze miejsce. Wszyscy uczestnicy z wielkim zaangażowaniem podchodzili do każdej 
zabawy.  Emocje  udzielały  się  także  nauczycielom.  Każdy  startujący  otrzymał  dyplom 
uczestnictwa, a najlepsi zawodnicy nagrody. Opiekunowie - panie: Sylwia Kosałka i Marta 
Synowska – Staszczyk, oraz pan Dariusz Górak.
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Warsztaty

Warsztaty muzyczne z Panią Wandą Wątorską
Uczniowie  naszej  szkoły  już  kolejny  rok  uczestniczą  w  warsztatach  muzycznych 
prowadzonych  przez  panią  Wandę  Wątorską.  W  tym  roku  w  każdy  czwartek  nasi 
podopieczni grając na różnych instrumentach rozwijali talenty muzyczne.

Dogoterapia
W naszej szkole dla dzieci z klas młodszych odbywają się zajęcia dogoterapii. Organizacją 
koordynuje wychowawca kl. I/II z pani Edyta Kowalczyk.

Młodzieżowe spotkania z lekką atletyką
W  bieżącym  semestrze  uczniowie  mieli  możliwość  uczestniczyć  w  Młodzieżowych 
Spotkaniach  z  Lekką  Atletyką,  gdzie  pod  okiem  trenerów  doskonalili  umiejętności 
lekkoatletyczne. Na szczególne wyróżnienie za zaangażowanie, pilność i systematyczność 
zasługują Sebastian Wil i Katarzyna Bobek. Opieka - panie: Monika Kołodziej i Sylwia 
Kosałka, oraz pan Dariusz Górak.

Warsztaty w hipermarkecie„Auchan”
W ramach  wieloletniej  współpracy  nasi  uczniowie  zostali  zaproszeni  do  hipermarketu 
mieszczącego się w Centrum Handlowym „Bonarka”. Wśród uczestników byli uczniowie 
klas:  II  i  III  a  pani  Weroniki  Jacher,  oraz  IV a  pani  Anny  Wiśniewskiej.  Składamy 
serdeczne  podziękowania  panu  Dyrektorowi  Januszowi  Sikorskiemu  oraz  pani  Marcie 
Ślączce  za  opiekę  i  serce  okazane  naszym wychowankom.  Dziękujemy  również  pani 
Anecie  i  panu  Damianowi,  którzy  wprowadzili  nas  w  świat  „tajnych  agentów” 
hipermarketu.

Warsztaty w hipermarkecie„Kaufland”
Uczniowie klasy IIZ z wychowawczynią panią Renatą Sobczyszyn zostali zaproszeni do 
hipermarketu „Kaufland”. Podczas pobytu zapoznali się ze specyfiką pracy w sklepie na 
różnych  stanowiskach.  Słodka  degustacja  umiliła  spędzony  czas,  a  bony  towarowe 
pozwalają realizować zakupy potrzebne do zajęć szkolnych. Serdecznie dziękujemy pani 
Monice Doniec za okazaną życzliwość i wspólnie spędzony czas, oraz panu Dyrektorowi 
Romanowi Winklerowi za serce i wsparcie materialne dla Ośrodka.

Warsztaty kulinarne z Panią Anną Starmach
Słodką  niespodzianką  z  okazji  Dnia  Dziecka  była  wizyta  w  naszej  szkole  pani  Ani 
Starmach  jurorki  polskiej  edycji  MasterChef  emitowanej  w  TVN.  Uczniowie  mieli 
wyjątkową możliwość wzięcia udziału w kulinarnych kreacjach pod kierunkiem pani Ani, 
a efektem był przygotowany wspólnie kolorowy stół, a na nim słodkie trufle i babeczki 
z masą budyniową i truskawkami - udekorowane miętą. Smakowały wybornie! Były też 
prezenty  –  książki  z  dedykacją  i  zdjęcia  z  autografem  które  zostaną  niezapomnianą 
pamiątką  naszego  spotkania.  Uczniowie  klas:  IAP,  IBP,  IIIAP z  wychowawcami  oraz 
rodzice serdecznie dziękują pani Ani czekając z niecierpliwością na kolejną edycję.
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Warsztaty plastyczne w Akademii Sztuk Pięknych
Uczniowie  wraz  z  paniami:  Teresą  Pałką,  Małgorzatą  Babik  i  Weroniką  Jacher  mieli 
okazję podziwiać obrazy, rzeźby i grafiki młodych artystów. Poznali ciekawe pojęcia jak: 
„martwa natura”, „portret”, „płaskorzeźba”. Po nakarmieniu sztuką zmysłu wzroku udali 
się na warsztaty malarskie przygotowane przez młodą i ambitną studentkę III roku. Pani 
Dominika  zaprezentowała  nam kompozycję  przedstawiającą  martwą  naturę.  Zachęciła, 
abyśmy  przelali  naszą  wizję  martwej  natury  na  papier.  Powstały  piękne  prace 
zainspirowane  także  tym,  co  mieliśmy  okazję  zobaczyć  podczas  zwiedzania  uczelni. 
Wszyscy ciężko pracowali, aby móc chociaż przez chwilę poczuć się jak studenci ASP. 
Nasi artyści w nagrodę za trud pracy otrzymali bogate w witaminy owocowe przekąski. To 
było ciekawe doświadczenie i na pewno długo pozostanie w naszej pamięci. Refleksja na 
dziś: „Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki” Leonardo Da Vinci . 

Zespół Muzyczny „Promyk”

Podobnie  jak  w I  semestrze  zespół  „Promyk”  brał  udział  w  licznych  uroczystościach 
w szkole i poza nią. W skład zespołu wchodzą uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum 
i  przysposabiającej  do  pracy.  Na  keyboardach  grają:  Mateusz  Czaplak,  Gabriela 
Czaplak,  Dominik  Piskorz,  Samuel  Żuchowski,  Mateusz  Adamczyk,  Aleksander 
Kubacki,  a także absolwentka naszej  szkoły  Agnieszka Baran.  Uczniowie grający na 
metalofonach:  Katarzyna  Bobek,  Dagmara  Dziubkowska,  Justyna  Woszczyna, 
Magdalena Paluszek,  Magdalena Lenda,  Sandra Mieszaniec,  Sandra Marzec,  Ewa 
Jaros, Grudzień Monika, Kuciński Mateusz. Wokaliści zespołu to: Paweł Kania, Anita 
Lasko, Tomasz Młynarczyk, Katarzyna Bobek i Sandra Mieszaniec. 
W drugim semestrze zespół zaprezentował się na czterech imprezach zewnętrznych oraz 
trzech  na  terenie  naszego  Ośrodka.  Braliśmy  udział  w  III  Harcerskim  Przeglądzie 
Artystycznym Drużyn  „Nieprzetartego  Szlaku”  w Zbylitowskiej  Górze,  w  Przeglądzie 
Artystycznym  w Bibliotece  Publicznej  przy  ul.  Rajskiej  w  Krakowie,  w  Koncercie 
w Ramach Festiwalu Ogrodów w Domu Pomocy Społecznej dla Osób w podeszłym wieku 
przy  ul.  Praskiej  oraz  w Fundacji  im.  Ludwika  Jerzego  Kerna  dla  Dzieci,  Młodzieży 
i Dorosłych osób niepełnosprawnych intelektualnie przy ul. Ułanów w Krakowie. Podczas 
tego koncertu twórca zespołu mgr Tadeusz Wolak otrzymał odznakę „Przyjaciela Dziecka” 
nadaną  przez  Towarzystwo Przyjaciół  Dzieci.  Odznakę  tą  wręczył  Pan  Roman Ficek. 
Wszyscy byliśmy bardzo dumni. 
Na terenie  naszego Ośrodka w drugim semestrze  zespół  wystąpił  trzykrotnie:  podczas 
obchodów Dnia Mamy i  Taty (27 maja),  na corocznym Festynie Integracyjnym „Nasz 
Kolorowy Świat”, a także podczas akademii na zakończenie roku szkolnego 2014/2015.
Jesteśmy także bardzo dumni z solistki naszego zespołu Katarzyny Bobek, która wzięła 
udział w Ogólnopolskim Konkursie Muzycznym „Kolorowe Nutki” organizowanym przez 
Nowohuckie  Centrum Kultury.  Występ  solisty  na  profesjonalnej  scenie  to  duży  stres, 
a Kasia  poradziła  sobie  świetnie.  Wszyscy  gratulujemy  i  mamy  nadzieję  na  dalsze 
sukcesy! W tym roku szkolnym zespół żegna dwóch swoich członków: Dominika Piskorza 
i Ewę Jaros, którzy kończą już edukację w naszej Szkole. Mamy nadzieję, że w dalszej 
edukacji  będziecie  pamiętać  o muzyce  i  nie  zaprzepaścicie  umiejętności  nabytych 
w naszym zespole. Powodzenia! Prowadzący zespół i jego twórca - mgr Tadeusz Wolak 
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Opiekun  członków  zespołu  i koordynator  zespołu  -  mgr  Joanna  Skrzywanek.  Zespół 
dziękuje także mgr Monice Porębskiej za opiekę i dokumentację fotograficzną podczas 
ostatnich koncertów.

Zespół Taneczny 

W naszym ośrodku pod kierunkiem pań: Moniki Kołodziej i Sylwii Kosałki działa zespół 
taneczny.  Podczas  zajęć  dziewczynki  uczą  się  układów,  które  miały  możliwość 
zaprezentować  podczas:  VI  Festiwalu  Karaoke  „Śpiewajmy  razem”  zorganizowanym 
przez SOSW Nr 1, pikniku sportowego zorganizowanym przez SOSW Nr 1, szkolnych 
zawodów sportowych oraz festynie „Nasz Kolorowy Świat”. W skład zespołu wchodzą 
uczennice: Katarzyna Bobek, Wiktoria Gacek, Sandra Mieszaniec, Gabriela Czaplak, 
Edyta Szwajda, Dagmara Dziubkowska. 

Z życia Internatu

W internacie prężnie działa  Samorząd  pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary 
Dopierały,  które  regularnie  organizowały  apele  o  charakterze  organizacyjno 
- porządkowym,  spotkania  integracyjne  oraz  imprezy  okolicznościowe,  prowadziły 
gazetkę  informacyjną  Samorządu.  W  ramach  Samorządu  działają  sekcje:  plastyczna, 
muzyczna, kulturalno - oświatowa, sportowa i porządkowa. 

Sekcja plastyczna pod kierunkiem pań: Sylwii Woty, Marty Środy i Joanny Bykowskiej 
- Gruszki dbała o wystrój jadalni i hollu internatu, dekorując je zgodnie z wydarzeniami 
kalendarzowymi i porami roku.

Sekcja porządkowa pod kierunkiem pań: Bożeny Nuckowskiej i Bożeny Spytek przez 
cały semestr prowadziła „Konkurs czystości”. Oceniano w nim świetlice i sypialnie grup. 

Sekcja  muzyczna  pod  kierunkiem  pań:  Iwony  Danek,  Barbary  Dopierały  oraz  pana 
Bogdana Krzeczkowskiego prowadzili oni zajęcia muzyczne dla mieszkańców internatu. 
W oparciu  o  śpiewnik  „Rozśpiewany  internat”  opracowany  przez  panie:  Barbarę 
Żukowską  i  Iwonę  Danek,  przy  akompaniamencie  gitary,  pianina  a  nawet  akordeonu 
wychowankowie uczyli się piosenek i pieśni okolicznościowych oraz bawili się śpiewając 
piosenki ogniskowe. Pani Iwona Danek dbała o oprawę muzyczną imprez internatowych.

Sekcja sportowa  pod kierunkiem pań: Ewy Pilch i  Sylwii Woty oraz panów: Macieja 
Gibskiego i Bogdana Krzeczkowskiego prowadzili oni zajęcia sportowo - rekreacyjne oraz 
przygotowywali zawodników Olimpiad Specjalnych do udziału w zawodach.

Sekcja kulturalno -  oświatowa pod opieką pani Małgorzaty Rajewskiej  organizowała 
wyjścia do muzeów, na koncerty oraz na różnego typu wydarzenia kulturalne.
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PRZEZ CAŁY SEMESTR
W  grupie  VI  realizowany  był  Program  Edukacyjny  „Inny  –  nie  znaczy  obcy”, 
przygotowany przez  wolontariusza  Przemysława Śmigiela  pod nadzorem wychowawcy 
grupy pana Macieja Gibskiego. Program obejmował tematykę: „Ja i moja grupa”, „Jaki 
jestem”,  „Patrzę  na  siebie”,  „Mówię,  kiedy  słuchają.  Słucham,  kiedy  mówią”,  „Mur 
między nami”, „Idę dalej”.

Panie:  Barbara  Żukowska  i  Ewa  Pilch  organizowały  dla  grupy  II,  VI  i  pozostałych 
chętnych wychowanków  cykliczne spotkania integracyjne – był to czas na rozmowy, 
zabawy taneczne, karaoke, konkursy, śpiew, poczęstunek (metrowa pizza), czy pieczenie 
kiełbasek.

- Pani Iwona Danek prowadziła dla grupy I, II oraz wszystkich chętnych wychowanków 
zajęcia muzyczne (śpiew przy akompaniamencie gitary).

MARZEC
Wychowankowie z grupy I,  II,  III  i  V pod opieką pań: Bożeny Nuckowskiej,  Barbary 
Żukowskiej,  Barbary  Dopierały  i  Bożeny  Spytek  uczestniczyli  w  cyklu  środowych 
koncertów w Podgórskim Domu Kultury. Były to kolejno: „Dumki, polonezy, pieśni”, 
„Ballady L. Cohena”, „Melodie świata”. Wyjścia zorganizowała pani Bożena Nuckowska.

Pani  Barbara  Dopierała  przeprowadziła  w  grupie  półinternatowej  konkurs  taneczny 
z nagrodami.

KWIECIEŃ
Tradycyjnie,  jak  co  roku,  odbyło  się  Spotkanie  Wielkanocne.  Wszyscy  mieszkańcy 
Internatu  wraz  z  wychowawcami  zebrali  się  przy  świątecznym stole,  by  podzielić  się 
jajkiem i  złożyć  sobie  życzenia.  Dziewczynki  z  grupy  I,  pod kierunkiem pani  Iwony 
Danek,  przypomniały  wszystkim o tradycjach i  zwyczajach  Wielkanocnych.  Spotkanie 
zorganizował Samorząd Internatu pod kierunkiem pani Barbary Żukowskiej.

Panie: Barbara Żukowska, Barbara Dopierała i Joanna Gruszka zorganizowały wiosenne 
„Tańce wywijańce” – dyskotekę dla wszystkich mieszkańców internatu.

Dzieci przebywające w internacie podczas weekendu wzięły udział w koncercie na rzecz 
Fundacji „A kogo”. Wyjście zorganizowała pani Barbara Dopierała.

22  kwietnia  obchodziliśmy  Międzynarodowy  Dzień  Ziemi.  W  tym  dniu  Samorząd 
Internatu pod kierunkiem pani Barbary Dopierały i pani Barbary Żukowskiej zorganizował 
akcję porządkowania  terenu wokół  Ośrodka.  Każdej  z  grup przydzielono „działkę” do 
uprzątnięcia,  rękawiczki  i  worki  na  śmieci.  Wszyscy  ochoczo  i  sumiennie  wykonali 
przydzielone im zadania, a po pracy relaksowali się i grali na boisku.

Pani Barbara Dopierała zabrała dziewczynki z grupy I do  sklepu zoologicznego,  gdzie 
pracownik  zapoznał  je  z  funkcjonowaniem  i  zwyczajami  wybranych  gatunków 
egzotycznych zwierząt i ptaków.
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Wychowankowie  pod  opieką  pani  Barbary  Żukowskiej  wybrali  się  na  spotkanie 
z Wawelskim  Smokiem.  Odwiedzili  jego  dawne  mieszkanie  Smoczą  Jamę,  następnie 
u podnóża zamku uczestniczyli w zabawie integracyjnej „Mydlane bańki”.

Pani Barbara Dopierała zorganizowała w grupie półinternatowej Karaoke - mini konkurs 
z nagrodami.

Wychowankowie pozostający w internacie na weekend pod opieką pani Bożeny Spytek 
wybrali się na seans filmowy do Cinema City „Bonarka”.

Obchodziliśmy  rocznicę  kanonizacji  Jana  Pawła  II –  wspomnienia,  pogadanki, 
odwiedzanie miejsc związanych z papieżem.

MAJ
Wychowankowie  grupy  VI  przenieśli  się  w  świat  legendarnego  motoru  -  Harley'a 
Davidson'a.  Dzięki uprzejmości obsługi  salonu przy ulicy Balickiej  chłopcy nie tylko 
mogli dotknąć, usiąść, ale nawet odpalić te cuda motoryzacji. Wycieczkę zorganizował dla 
chłopców pan Maciej Gibski.

W związku z obchodami  Świąt Narodowych pani Barbara Dopierała poprowadziła dla 
wychowanków zajęcia tematyczne połączone ze śpiewaniem pieśni patriotycznych.

Grupa  I,  III  i  VI  pod  opieką  pań:  Iwony  Danek,  i  Marty  Środy,  oraz  pana  Macieja 
Gibskiego  zwiedziły  nowoczesne,  interaktywne  muzeum  Armii  Krajowej.  Mogliśmy 
skorzystać z pomocy pana przewodnika, który opowiedział nam o historii polskiego oręża 
przed  II  wojną  światową,  a  także  o  losach,  wyposażeniu  i sukcesach  żołnierzy  Armii 
Krajowej. W nagrodę za pilne słuchanie i uczestnictwo w dyskusji, nasi podopieczni mogli 
„zlikwidować” faszystowskiego „Tygrysa” korzystając z multimedialnej  strzelnicy. Aby 
skonkretyzować zdobytą w muzeum wiedzę, udaliśmy się na pobliski cmentarz wojskowy 
przy  ul.  Prandoty,  aby  złożyć  hołd  alianckim lotnikom niosącym pomoc  Powstańcom 
Warszawskim. Nieodpłatne zwiedzanie Muzeum zorganizowała pani Iwona Danek. W rolę 
przewodnika na cmentarzu wojskowym wcielił się pan Maciej Gibski.

Korzystając  z  ogólnodostępnej  imprezy  kulturalnej  „Noc  Muzeów”  wychowankowie 
z panią  Małgorzatą  Rajewską  zwiedzili  ekspozycje  w  Muzeum  Sztuki  Współczesnej 
MOCAK oraz obejrzeli zabytkowe samochody wystawione na płycie Ryku Głównego.

Nasi  podopieczni  skorzystali  również  z  imprezy  promującej  czytelnictwo  „Noc 
bibliotek”. Pani Małgorzata Rajewska zorganizowała wyjście do Biblioteki Podgórskiej, 
gdzie  wychowankowie  zapoznali  się  ze  zbiorami  książek  dla  dzieci  i  młodzieży  oraz 
wysłuchali fragmentów „Koziołka Matołka” K. Makuszyńskiego. 

Młodzież  z grup I,  II  i  V pod opieką pań:  Bożeny Nuckowskiej,  Barbary Żukowskiej 
i Barbary  Dopierały  kolejny  raz  uczestniczyła  w  cyklu  środowych  koncertów 
w Podgórskim  Domu  Kultury.  Tym  razem  wychowankowie  podziwiali  koncert 
"Wiosenna miłość w ariach i pieśniach".

Biuletyn Informacyjny Nr 12 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 17 -



Pani Sylwia Wota wraz z panią Małgorzatą Babik zorganizowały międzyszkolny konkurs 
plastyczny  pt.  „Ptaki  cudaki”,  adresowany  do  uczniów  i  wychowanków  placówek 
specjalnych i  integracyjnych.  Uczestnicy wykonali  piękne prace  w różnych technikach 
plastycznych  oraz  z  ceramiki,  które  zdobią  hall  górny  internatu  i  korytarz  szkolny. 
Nagrodzone  i  wyróżnione  prace  można  oglądać  na  stronie  internetowej  Ośrodka. 
Uczestnicy otrzymali upominki, a nagrodzeni dyplomy i nagrody.

Grupa IV i V pod opieką pań: Teresy Pałki i Ewy Statek zwiedziła wystawę „Arcydzieła 
sztuki japońskiej w kolekcjach polskich” w Muzeum Sztuki Japońskiej „Mangha”.

Pani Ewa Pilch i pani Joanna Bykowska – Gruszka przeprowadziły w internacie konkurs 
plastyczny „Portret rodziny”.

27  maja  w Internacie  świętowaliśmy  Dzień Matki.  Zaproszeni  rodzice  i  opiekunowie 
obejrzeli przedstawienie teatrzyku „Sigma” - „Amelka, właścicielka złotego pantofelka” 
oraz wysłuchali koncertu zespołu muzycznego „Promyk”. Największą atrakcją imprezy 
były występy muzyczne naszych wychowanków. Na naszej  scenie gościliśmy gwiazdy 
światowej i polskiej piosenki. Głównymi organizatorami imprezy były panie: Ewa Pilch, 
Joanna Bykowska - Gruszka, Iwona Danek. 

Wychowankowie  pod  opieką  pani  Barbary  Żukowskiej  uczestniczyli  w  Smoczym 
Pikniku  Rodzinnym zorganizowanym  na  Bulwarach  Wiślanych  u  stóp  Zamku 
Królewskiego na Wawelu. Podczas pikniku mieli  okazję skorzystać z licznych atrakcji, 
takich jak: gry i zabawy, konkursy z nagrodami, spotkania z aktorami, barwne karuzele.

CZERWIEC
Wychowankowie  z  panią  Małgorzatą  Rajewską  wybrali  się  do  Rynku  Głównego  na 
XII Festiwal  Zaczarowanej  Piosenki  im.  M.  Grechuty -  ogólnopolski  konkurs  dla 
uzdolnionych wokalnie  osób niepełnosprawnych,  zorganizowany  przez  Fundację  Anny 
Dymnej  „Mimo  Wszystko”.  Wysłuchali  pięknych  piosenek  w  wykonaniu  osób 
niepełnosprawnych, którzy wystąpili w duetach ze znanymi polskimi wokalistami: Ireną 
Santor,  Edytą  Geppert,  Mariką,  Rafałem  Brzozowskim,  Grzegorzem  Hyżym  oraz 
zespołem „Enej”.  Po  wysłuchaniu  koncertu  kibicowali  sportowcom niepełnosprawnym 
w ramach imprezy „Świat bez barier”.

Dzieci  pod opieką  pani  Bożeny  Nuckowskiej  wzięły  udział  w  zabawie  integracyjnej 
z okazji Dnia Dziecka w Parku Jordana.

W  dniach  12-20  czerwca  część  wychowanków  wyjechała  nad  morze  na  przylądek 
Rozewie, na  zieloną szkołę.  W ramach pobytu zwiedzili atrakcje turystyczne w Łebie, 
Malborku, Gdańsku, Sopocie i Władysławowie.

Panie: Ewa Pilch i Joanna Bykowska – Gruszka zorganizowały pożegnanie klas III (grupa 
VI) – było to m.in. wyjście na pizzę, chłopcy otrzymali także drobne upominki (ramki ze 
zdjęciami).
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W maju i  czerwcu odbyło się  szereg  wycieczek rekreacyjnych,  podczas których nasi 
podopieczni mogli skorzystać z ogólnodostępnych atrakcji i miejsc wypoczynku, takich 
jak: Park Jordana, Park im. Bednarskiego, Planty, Bulwary Wiślane, Krzemionki, stadion 
Korona itp.

Wychowawcy, jak co roku, włączyli się w organizację  Pikniku Integracyjnego „Nasz 
Kolorowy Świat” m.in.  poprzez zaprojektowanie  i  wykonanie  dekoracji  sceny (panie: 
Sylwia Wota i Małgorzata Babik), przygotowanie stanowisk z zabawami i konkursami.

Zespół Teatralny „Sigma”

Zespół teatralny prowadzą panie: Małgorzata Babik, Barbara Żukowska i Sylwia Wota. 
W II  semestrze  zespół  przygotował  nową  bajkę  „Amelka,  właścicielka  złotego 
pantofelka”.  Ciężka,  systematyczna praca  przyniosła  efekty.  W dniu 17 kwietnia  nasi 
artyści  wystąpili  na  XIII  Przeglądzie  Teatralno  -  Muzycznym „O Buławę  Lajkonika”. 
Prezentacje  odbywały  się  w  obecności  widowni,  a  także  przed  profesjonalnym  jury, 
w siedzibie Centrum Młodzieży im. dr H. Jordana przy ul.  Krupniczej  38.  Tym razem 
zespół  zdobył  najważniejszą  nagrodę:  pierwsze  miejsce,  czyli  Wielką  buławę.  Nasi 
aktorzy mogą się zatem poszczycić już trzema buławami z tego przeglądu.
20  kwietnia  teatrzyk  „Sigma”  przedstawił  swoją  bajkę  na  XXX  Festiwalu  Dzieci 
i Młodzieży „Bajdurek” w Staromiejskim Centrum Kultury Młodzieży przy ul. Wietora 
w Krakowie. Nasi artyści zdobyli zasłużone wyróżnienie. Były to eliminacje powiatowe. 
Trwały dwa dni, a uczestniczyły w nich zespoły ze szkół powiatu Krakowskiego. Festiwal 
był okazją do wzbogacenia doświadczeń artystycznych wszystkich młodych aktorów i ich 
opiekunów. W maju nasz Zespół wystąpił na VII Podgórskim Festiwalu Twórczości Osób 
Niepełnosprawnych „Bona Fide”. Rywalizacja była duża. Prezentacje trwały przez dwa 
dni (12,13 maja). Jury postanowiło przyznać zespołowi dyplom za ciekawą kompozycję 
teatralną  oraz  wyróżnić  indywidualnie  Kasię  Bobek za  postać  Amelki  i  Stanisława 
Kmaka za rolę posłańca królewskiego. 
27  maja  Zespół  przedstawił  swoją  bajkę  podczas  imprezy  integracyjnej  w  Internacie 
z okazji Dnia Matki.
2  czerwca  odbyła  się  gala  finałowa  XXII  Małopolskich  Spotkań  Teatrzyków 
Dziecięcych. Zmagania teatralne trwały przez trzy dni, wzięło w nich udział trzydzieści 
zespołów teatralnych z całej małopolski. Tym bardziej cieszy nas kolejny sukces naszego 
zespołu  teatralnego.  Bajka  o  Amelce  zdobyła  na  festiwalu  wyróżnienie.  Serdecznie 
gratulujemy wszystkim naszym artystom! Ogromne podziękowania dla pań prowadzących 
Zespół  oraz  dla  wszystkich  aktorów  za  ich  ciężką  i  wytrwałą  pracę.  Życzymy  Wam 
dalszych sukcesów!

Drużyna harcerska „Tornado”

Nasza drużyna liczy obecnie 18 harcerzy i 9 kandydatów na harcerzy. Opiekunem drużyny 
jest pani Teresa Pałka. W II semestrze odyło się 12 zbiórek. Nasi harcerze uczestniczyli 
także czynnie w życiu Hufca. 21 marca przyłączyliśmy się do obchodów Święta Patrona 
Chorągwi Krakowskiej. Wraz z zaprzyjaźnionym patrolem „Studeroki” z Nowego Targu 
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uczestniczyliśmy  w  grze  miejskiej  „Wyjdź  na  pole”.  W  marcu  odbyła  się  również 
wizytacja z ramienia Hufca Kraków - Podgórze, podczas której dokonano oceny pracy 
drużyny. Otrzymaliśmy pochwałę, m.in. za liczebność harcerzy oraz pięknie odnowioną 
harcówkę.  12  maja  nasi  harcerze  wzięli  udział  w  Przeglądzie  Artystycznym  Piosenki 
Harcerskiej w Zbylitowskiej Górze. W dniach 11-16 maja grupa harcerzy pod opieką pani 
Barbary  Orzechowskiej  wzięła  udział  w  warsztatach  „Wierzę  w  siebie”  w  Załęczu 
Wielkim.

Klub Olimpiad Specjalnych „Zamoyskiego”

Zawodnicy Olimpiad Specjalnych pod opieką pań: Sylwii Woty i Małgorzaty Babik wzięli 
udział  w  XVI  Małopolskim  Mityngu  Lekkoatletycznym zorganizowanym  przez 
Olimpiady Specjalne Polska Małopolskie na terenie AWF w Krakowie. W tym roku Klub 
Zamoyskiego reprezentowały trzy osoby: Aneta Dąbrowa, Darek Fudalej i po raz pierwszy 
Dawid  Jakubczyk.  Wszyscy  bardzo  dzielnie  walczyli. Aneta zdobyła  dwa  medale  – 
srebrny w biegu na 100 metrów i  brązowy  w pchnięciu kulą,  Darek zdobył  brązowy 
medal w pchnięciu kulą i IV miejsce w biegu na 100 metrów, a nasz najmłodszy zawodnik 
Dawid wywalczył  IV miejsce  w pchnięciu kulą i  VI miejsce w biegu na 100 metrów. 
Wszystkim bardzo serdecznie gratulujemy!

Na pochwałę zasługują

Uczniowie  klasy  I/IIz:  Ola  Zarębińska,  Przemek  Stadnik,  Dagmara  Lasek,  Julia 
Rokosz za udział we wszystkich konkursach szkolnych i klasowych oraz organizowanych 
uroczystościach,  wyjazdach,  wycieczkach  i  imprezach.  Szczególnie  za  piękny  występ 
podczas uroczystości Pasowania na Ucznia.

Uczniowie  klasy  II/IIIz:  Aleksandra  Maciejasz za  wzorowe  zachowanie,  pilność 
w nauce,  udział  w  konkursach  plastycznych  oraz  w akcji  zbierania  zakrętek  i  baterii. 
Grzegorz Kosmulski za  bardzo dobre  zachowanie,  udział  w konkursach plastycznych 
oraz w akcji  zbierania  baterii.  Dawid Jakubczyk  za bardzo dobre  zachowanie,  udział 
w konkursach plastycznych oraz pilność w nauce.

Uczniowie  klas  I/II/IIIa:  Natan Szydłowski za  wzorowe  zachowanie,  wybitne  wyniki 
w nauce, nienaganną postawę uczniowską oraz największą ilość wypożyczonych książek. 
Maria Bażela za wzorowe zachowanie,  bardzo dobre wyniki  w nauce,  pomoc innym. 
Oliwia Maj za  wzorowe zachowanie,  dobre  wyniki  w nauce,  zaangażowanie  w życie 
klasy.  Paulina  Puchacka za  bardzo  dobre  zachowanie,  dobre  wyniki  w  nauce, 
zaangażowanie  w  akcje  i  zbiórki  prowadzone  na  terenie  szkoły.  Jarosław  Kłyś za 
zaangażowanie w życie klasy, bardzo dobre wyniki w nauce pływania. Julia Szumowska 
za  bardzo  dobre  zachowanie,  szczególne  zaangażowanie  i  motywację  podczas  nauki 
pływania.  Kamila  Gąciarz za  bardzo dobre  wyniki  w nauce,  zaangażowanie  w życie 
klasy, pomoc innym.

Biuletyn Informacyjny Nr 12 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 20 -



Uczniowie  klasy  IVa:  Krzysztof  Miśkiewicz,  Michał  Miśkiewicz,  Weronika 
Kiełkowicz,  Kinga  Gach,  Łukasz  Paczka  za  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce,  udział 
w konkursach plastycznych i akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. 
Karolina  Bieńkowska,  Klaudia  Kaczor,  Mateusz  Kojara za  wzorowe  zachowanie, 
bardzo  dobre  wyniki  w  nauce,  udział  w  konkursach  plastycznych  i  akcjach 
charytatywnych organizowanych na terenie szkoły. Kamil Gach za udział w konkursach 
plastycznych i akcjach charytatywnych organizowanych na terenie szkoły.

Uczniowie  klasy  V/VIa:  Dagmara  Dziubkowska za  wzorowe zachowanie.  Stanisław 
Kmak,  Sandra  Mieszaniec,  Kacper  Pawlik,  Szymon  Wesołowski za  bardzo  dobre 
zachowanie.  Jacek Andruszko za najwyższą frekwencję.  Szymon Wesołowski, Sandra 
Mieszaniec, Jacek Andruszko, Dagmara Dziubowska, Mateusz Kuciński za najwyższą 
średnią  ocen.  Jacek  Andruszko,  Dawid  Budziaszek,  Stanisław  Kmak,  Sandra 
Mieszaniec,  Andrzej  Cieślik,  Mateusz Kuciński za  czynny udział  w uroczystościach 
szkolnych.

Uczniowie klasy V/VIz:  Magdalena Mika za wzorowe zachowanie, udział w szkolnych 
konkursach plastycznych.  Maciej Brewka  za wzorowe zachowanie, udział w szkolnych 
konkursach  plastycznych,  zaangażowany  w szkolne  akcje.  Jakub  Grzyb za  wzorowe 
zachowanie,  zaangażowanie  w  szkolne  akcje,  udział  w  szkolnych  konkursach 
plastycznych.  Justyna  Woszczyna za  bardzo  dobre  zachowanie,  udział  w  szkolnych 
występach okazjonalnych, występy w szkolnym zespole „Promyk”, udział w szkolnych 
konkursach plastycznych. 

Uczniowie  klasy  IA: Katarzyna  Bobek za  reprezentowanie  szkoły  na  zawodach 
sportowych  o  randze  ogólnopolskiej  oraz  bardzo  dobre  wyniki  w  nauce.  Wiktoria 
Setkowicz  za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.  Michał Głowa za 
najmniejszą ilość opuszczonych godzin.

Uczniowie  klasy  IZ:  Tomasz  Jaromin za  wzorowe  zachowanie,  wyjątkową  pilność 
w nauce,  bezkonfliktowość.  Edyta  Dymurska za  bardzo  dobre  zachowanie  i  wysoką 
kulturę osobistą.

Uczniowie klasy IIA: Gabriela Czaplak, Wiktoria Gacek i Anita Janik za bardzo dobre 
wyniki w nauce, występy w teatrzyku „Sigma”. Kamil Bodurka za wzorowe zachowanie. 
Mateusz Czaplak za występy w zespole muzycznym „Promyk” oraz prace porządkowe 
na terenie Ośrodka. Sebastian Wil za osiągnięcia sportowe.

Uczniowie  klasy  IIZ: Karolina  Bogacz,  Kamil  Kucharski  za  wzorowe  zachowanie, 
wysoką  frekwencję,  udział  w występach  i konkursach  szkolnych. Wiktoria  Kotarba 
i Aleksandra  Gałaś  za  wzorowe  zachowanie,  udział  w konkursach  szkolnych.  Anita 
Mętel  za udział w konkursach szkolnych i międzyszkolnym konkursie „W magicznym 
świecie Baśni Andersena” w Skawinie. 
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Uczeń klasy IIIZ: Dariusz Fudalej za godne reprezentowanie naszego Ośrodka w poczcie 
sztandarowym podczas uroczystości szkolnych.

Uczniowie  klasy  IAP:  Katarzyna  Grzesik i  Bartłomiej  Grzesik za  godne 
reprezentowanie  naszego  Ośrodka  w  poczcie  sztandarowym  podczas  uroczystości 
szkolnych  i pozaszkolnych.  Martyna  Bucka za  udział  w  międzyszkolnym  konkursie 
„W magicznym świecie Baśni Andersena” w Skawinie.
Serdeczne podziękowanie dla rodziców za zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Uczniowie  klasy  IBP:  Agnieszka  Barycz,  Michał  Kawaler,  Anna  Kuć,  za  zebranie 
ponad 300 kg baterii w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj Baterie”. Natalia Opoka, za zajęcie 
I miejsca oraz zaszczytnego Tytułu „Mistrza Pięknego Czytania” w V Międzyszkolnym 
Konkursie Pięknego Czytania „Spotkania z Książką” zorganizowanym przez SOSW Nr  1, 
oraz  zajęcie  I  miejsca w  konkursie  plastycznym  „Pożyteczna  Pszczoła”.  Aleksander 
Kubacki za udział w Międzyszkolnym Konkursie „W świecie Baśni” zorganizowanym 
przez SOSW w Skawinie.

Uczniowie klasy IIBP: Paweł Kania za wzorową pracę, (w nagrodę otrzymał tygodniowy 
pobyt  na  zielonej  szkole  w  Białce  Tatrzańskiej  ze  środków  pozyskanych  ze  zbiórki 
makulatury). Jakub Fądziel za sukcesy w pozaszkolnych konkursach wiedzy o Ewangelii 
i  w konkursie „Ewangelia według Św. Marka”.  Jakub zajął  III  miejsce i  jako nagrodę 
ponownie zdobył tablet. Monika Grudzień, Paweł Kania i Samuel Żuchowski za udział 
w wielu występach zespołu muzycznego „Promyk”.

Uczniowie klasy IIIAP: Mateusz Adamczyk, Magdalena Lenda, Magdalena Paluszek – 
za grę w zespole muzycznym „Promyk”,  Michał Soból za występy w akademiach, za 
udział  w  międzyszkolnym  konkursie  „W magicznym  świecie  Baśni  Andersena” 
w Skawinie.  Monika Cora i  Maja Wilk za grę zespole pani Wandy Wątorskiej.  Dorota 
Wyroba za udział w konkursie „Pszczoła moim przyjacielem” i główną nagrodę.

Uczniowie  klasy  IIIBP:  Aneta  Dąbrowa za  wzorowe  zachowanie,  sumienną  pracę, 
odpowiedzialność,  kulturę  osobistą,  udział  w  imprezach  szkolnych  i  pozaszkolnych, 
wzorową  frekwencję.  Bogna  Bartkowska za  wzorowe  zachowanie,  kulturę  osobistą, 
udział  w  imprezach  szkolnych  i  pozaszkolnych.  Natalia  Kawula za  zaangażowanie 
i mobilizację  do  nauki  i  pracy  w  szkole  i  w  domu,  udział  w  konkursach,  imprezach 
szkolnych i pozaszkolnych, wzorowe zachowanie.  Maria Kret za udział we wszystkich 
konkursach szkolnych i w wielu pozaszkolnych większe zaangażowanie w prace na terenie 
szkoły  i  bardzo  dobre  zachowanie.  Agata  Sajka  za  wzorowe  zachowanie,  szybkie 
zaaklimatyzowanie się w szkole i wielkie zaangażowanie w życie klasy. Łukasz Gach za 
wzorowe zachowanie, niezawodną postawę ucznia, kolegi, syna i wnuka.
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Podziękowania

Paniom:  Joannie Stadnik i  Agnieszce Zarębińskiej, państwu Ewie i  Robertowi Lasek 
za  dostarczenie  poczęstunku  dla  dzieci  na  śniadanie  wielkanocne,  za  udział 
w organizowanych  uroczystościach  i  bardzo  dobry  kontakt.  Pani  Edycie  Rokosz za 
wzorową współpracę.

Dla  państwa  Kosmulskich,  oraz  dla  pani  Anny  Fabijan za  pomoc  przy  organizacji 
śniadania wielkanocnego. Dla państwa Król za zaangażowanie w życie klasy, pomoc przy 
uroczystościach klasowych oraz wyjazdach plenerowych.  Dla  pana  Janusza Koska za 
pomoc na wycieczkach oraz wyjazdach plenerowych, czynny udział w życiu klasy.

Pani  Urszuli Saramie za współpracę, zaangażowanie w życie klasy, pomoc na basenie. 
Pani  Anecie  Turek za  zaangażowanie  w  życie  klasy,  aktywny  udział  w  zbiórkach 
prowadzonych na terenie szkoły. Pani  Dorocie Fudali za pyszne wypieki i współpracę. 
Paniom:  Barbarze  Szumowskiej  i  Małgorzacie  Bażeli za  owocną  współpracę 
i zaangażowanie w życie klasy.

Pani Krystynie Miśkiewicz za zaangażowanie i współpracę w realizację imprez oraz akcji 
charytatywnych  organizowanych  na  terenie  szkoły.  Pani  Bernadetcie  Gach za 
zaangażowanie  i  współpracę  w  realizację  imprez  oraz  akcji  charytatywnych 
organizowanych na terenie szkoły.

Pani  Renacie Kmak za czynny udział w życiu klasy, sponsorowanie nagród w I edycji 
konkursu  „Kultura  na  co dzień”,  pomoc w organizacji  wycieczek.  Pani  K. Cieślik za 
pomoc w organizacji wycieczek.

Pani  Ewie Brewce za zaangażowanie w życie klasy,  wspieranie akacji  szkolnych oraz 
pomoc  w  opiece  nad  dziećmi  w  czasie  wycieczek.  Pani  Małgorzacie  Grzyb za 
zaangażowanie w życie klasy i wspieranie szkolnych akcji.

Państwu Annie i Andrzejowi Moskal za zaangażowanie w życie klasy i okazaną pomoc.

Pani Władysławie Jaromin za zaangażowanie w życie klasy oraz pomoc w uzupełnianiu 
zapasu półproduktów żywnościowych wykorzystywanych na zajęciach z techniki.  Pani 
Monice  Dymurskiej za  stałą  gotowość  do  współpracy.  Pani  Grażynie  Łękawskiej 
z Centrum Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych przy ul. Parkowej 12 za nieustanne 
monitorowanie  postępów  w  zachowaniu  i  osiągnięciach  edukacyjnych  swojego 
wychowanka a naszego ucznia.

Pani  Małgorzacie  Gałaś za  nawiązanie  kontaktu  z  Marketem  „Kaufland”,  który 
zorganizował warsztaty dla naszych uczniów i przekazał bony towarowe, dzięki którym 
dzieci mają możliwość realizować ciekawsze zajęcia. Pani Małgorzacie Kucharskiej  za 
zorganizowanie strojów dla uczniów na występy szkolne.
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Rodzicom  uczniów  klasy  IIIA  za  współpracę,  życzliwość  i  pomoc.  Szczególne 
podziękowania na ręce Państwa Marzec za zainteresowanie i wielkie serce.

Rodzicom uczniów klasy IBP za zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Paniom: Elżbiecie  Adamczyk,  Zofii  Cora,  Elżbiecie  Berda,  Halinie  Lenda, 
Małgorzacie Soból, Irenie Wilk i Teresie Wyrobie  za aktywne włączanie się w życie 
szkoły i klasy, pilnując, aby ich dzieci systematycznie uczęszczały do szkoły, brały udział 
w  konkursach,  miały  możliwość  wyjazdu  na  wycieczki  i  zielone  szkoły,  pomagają 
w wyuczeniu się roli, chętnie służą pomocą i radą, współpracują z wychowawcą.

Pani Bogusławie  Bartkowskiej za  pomoc  w  imprezach  klasowych  i  szkolnych, 
wyjazdach  i  uczestnictwie  w  zielonych  szkołach,  warsztatach,  współpracy  z  MOPS, 
przekazywanie odzieży uczniom, organizowanie dla nich spotkań we własnym domu oraz 
zaangażowanie w pracach i konferencjach szkoleniowych dla Rady Rodziców Ośrodka. 
Pani  Halinie Kowalczyk za darowanie znacznej ilości nowej odzieży, która przekazana 
została  uczniom klasy  IIIBP oraz  w  klasach  Szkoły  Podstawowej.  Paniom:  Elżbiecie 
Dąbrowie, Halinie Kowalczyk, Iwonie Kawuli, Lucynie Kret, Bernadetcie Gach i  K. 
Hojdzie za organizowanie uroczystych urodzin. Ponadto pani  Lucyna Kret ofiarowała 
materiały do pracowni szycia oraz naczynia na uroczystości klasowe. Panie  Bogusława 
Bartkowska,  Halina  Kowalczyk,  Iwona  Kawula,  Lucyna  Kret,  Elżbieta  Dąbrowa 
mobilizowały i wspierały swoje dzieci do udziału we wszystkich konkursach szkolnych do 
wykonywania  wszelkich  prac  plastycznych,  udzielaniu  się  na  akademiach  szkolnych 
i pozaszkolnych prezentując się artystycznie. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie serdecznie dziękują pani  Wandzie 
Wątorskiej za  bezinteresowne  prowadzenie  z  naszymi  uczniami  zajęć 
umuzykalniających, dzięki którym nasi podopieczni rozwijają swe talenty, usprawniają się 
i mają okazję poczuć czym jest sukces!

 

Drodzy Uczniowie!
Gratulujemy Wam sukcesów w roku szkolnym 2014/2015.

Życzymy miłego wypoczynku, udanych i bezpiecznych wakacji.

Zespół Redakcyjny Biuletynu

Biuletyn Informacyjny Nr 12 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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