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Z życia Ośrodka
Remonty, modernizacje, zakupy
Podsumowanie I semestru przez Pana Dyrektora:
- Malowanie i cyklinowanie sali gimnastycznej.
- Wykonanie nagłośnienia w sali gimnastycznej.
- Wymiana oświetlenia w sali gimnastycznej.
- Remont świetlicy szkolnej (malowanie, wymiana boazerii, wymiana paneli
podłogowych).
- Modernizacja pracowni gospodarstwa domowego, zakup pralki, zmywarki, kuchenki
elektrycznej, prasowalnicy.
- Wykonano pomieszczenie gospodarcze obok pracowni gospodarstwa domowego.
- Zakup nowego rejestratora do monitoringu.
- Wymiana oświetlanie w klasach oraz w świetlicach internatowych.
- Naprawa ławek w pracowni przyrody.
- Cyklinowanie świetlicy w internacie.
- Wykonanie przecinki na skarpie, obecnie dokończenie przecinka na terenie ośrodka oraz
wykonanie nowego pasa zieleni przy wejściu.
- Wykonanie szafy gospodarczej w korytarzu szkolnym.
- Zakup nowych dzwonków.
- Zakup nowej tablicy z podziałem godzin.
- Naprawa komputerów w pracowni komputerowej 12 szt.
- Zakup nowego projektora do świetlicy szkolnej.
- Wymalowanie pasów do parkowania.
- Zakup maszyny do mycia posadzek.
- Wykonanie szafek - regałów w magazynku kuchennym.
- Wykonanie hydrantu na poziomie -1 w internacie.
- Zakup do internatu 160 szt. kpl. pościeli, 50 narzut i 10 puf.
A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

Rada Rodziców
W dniu 23 września na zebraniu sprawozdawczo - wyborczym Rady Rodziców Ośrodka
przedstawiono nowy skład wybranych Klasowych Rad Rodziców, są to Państwo:
Bartkowska Bogusława, Wojciech Opoka, Czaplak Renata, Fądziel Małgorzata, Jaromin
Władysława, Kozłowska - Furgał Hanna, Klita Grażyna, Barbarz - Szumowska Barbara,
Grzesik Iwona, Kmak Renata, Kozik Paulina, Moskal Andrzej. Z kolei spośród
przedstawicieli Rad Klasowych wybrano zarząd Rady Rodziców Ośrodka, który
ukonstytuował się następująco: przewodnicząca Bartkowska Bogusława, zastępca Opoka
Wojciech, komisja rewizyjna: Barbarz - Szumowska Barbara, Jaromin Władysława.
Wszystkim wybranym rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy dobrej współpracy dla
dobra naszych uczniów i wychowanków.
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Z życia Szkoły
Uroczystości, akademie szkolne
- Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016.
- Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej, połączenie przekazu
multimedialnego z grą aktorską uczniów klasy IIA.
- Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
- Spotkanie opłatkowe z rodzicami, „Jasełka” w wykonaniu Zespołu „Sigma”.
- Wieczór kolęd, występy wszystkich uczniów, kolędowanie z rodzicami i zaproszonymi
gośćmi.
- Akademia „Bezpieczne ferie”.
Odwiedziny Mikołaja
Serdecznie dziękujemy za wizyty i wspaniałe prezenty uczniom i nauczycielom
IV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie, a także siostrze Marceli, nauczycielom
i uczniom siostry. Kochani wniosicie w nasze mury nieopisaną radość! Nasi podopieczni
mówią o Was i czekają na Was przez cały rok – pamiętajcie o nas!
Zabawy dla uczniów Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum i SPdP
- Zabawy andrzejkowe - wróżby, tańce, poczęstunek.
- Zabawy karnawałowe – tańce, poczęstunek.

Z życia klas, wycieczki szkolne
Klasa I/II/IIIz - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Wycieczka do Parku im. W. Bednarskiego - obserwacja oznak nadchodzącej jesieni.
- Zwiedzanie Rynku krakowskiego.
- Wyjście na Cmentarz Rakowicki.
- Uroczyte urodzin Oli i Przemka.
- Uroczystość pasowania na ucznia.
- Szkolna zabawa andrzejkowa.
- Wizyta Mikołaja.
- Wyjście do kina „Mikro” na spektakl „Mikołaj dla wszystkich”.
- Klasowe spotkanie wigilijne.
- Wycieczka „szlakiem najpiękniejszych szopek bożonarodzeniowych w krakowskich
kościołach i bazylikach” (m.in. u oo Kapucynów, św. Anny i oo Franciszkanów).
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Klasa II/IIIz - wychowawczyni mgr Anna Koper:
- Wycieczki do Parku im. W. Bednarskiego „Obserwacja jesieni”, „Obserwacja
nadchodzącej zimy”.
- Wycieczka „Z wizytą na rynku krakowskim”.
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- Wyjście na cmentarz Rakowicki.
- Wyjście na wystawę szopek krakowskich.
- Urodziny klasowe.
- Udział w andrzejkach klasowych.
- Udział w szkolnej zabawie andrzejkowej.
- Mikołajki klasowe.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Wspólne kolędowanie.
Klasa I/II/IIIa - wychowawczyni mgr Weronika Styrna:
- Jesienna wizyta w Parku Bednarskiego.
- Organizacja i udział w ślubowaniu klas pierwszych.
- Spacer po Cmentarzu Rakowickim przy okazji świąt pierwszolistopadowych.
- Trzydniowa wycieczka krajoznawcza do Nowego Targu.
- Bicie rekordu Polski w resuscytacji krążeniowo - oddechowej: organizator WOŚP.
- Urodziny Oliwii.
- Koncert dla dzieci w Filharmonii Krakowskiej.
- Współtworzenie filmu na konkurs pt.: „Moje miasto”.
- Zabawa andrzejkowa.
- Spotkanie mikołajkowe w Kopalni Soli Wieliczka.
- Świąteczne warsztaty dla dzieci w krainie elfów w „Bonarka City Center”.
- Zajęcia dla najmłodszych pt.: „Legendy krakowskie” w Pałacu Krzysztofory.
- Podziwanie szopek w krakowskich kościołach.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Wspólne kolędowanie.
Klasa IV/Vz - wychowawczyni mgr Justyna Miśkowiec:
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego.
- Udziału w szkolnym biciu rekordu RKO.
- Udział w warsztatach dogoterapii.
- Wyjście na Cmentarz Rakowicki.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert muzyczny „ Muzyka i powietrze”.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Klasowe Mikołajki.
- Wyjazd do Kopalnia Soli w Wieliczce na „Koncert Mikołajkowy”.
- Wyjście do CH „Bonarka” na warsztaty bożonarodzeniowe.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym Kolędowaniu.
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Klasa IV/Va - wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska:
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Klasowe Mikołajki.
- Wyjazd do Kopalnia Soli w Wieliczce na „Koncert Mikołajkowy”.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym Kolędowaniu.
Klasa VIa - wychowawczyni mgr Elżbieta Bauer:
- Zwiedzanie wystawy poświęconej kulturze Chin.
- Wycieczka do kopalni Soli w Wieliczce - „Mikołajki”.
- Lekcja muzealna w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
- Spacer po Starówce Krakowa.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Klasa IA – wychowawczyni mgr Aneta Kozak:
- Wycieczka integracyjna do Nowego Targu.
- Zabawa andrzejkowa.
- Spotkanie z pisarzem Mariuszem Wollnym w bibliotece przy ul. Komandosów.
- Wernisaż kolaży w Ogrodzie Sztuki w ramach projektu „To ja. To my”.
- Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce i udział w warsztatach: „Bohaterowie wielickich
podziemi”.
- Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa: „Z pergaminem i piórem”.
- Warsztaty w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa: „Z dziejów średniowiecznego
Krakowa”.
- Wigilia klasowa.
- Świętowanie urodzin klasowych.
- Udział w zabawie karnawałowej.
-Wspólne kolędowanie.
Klasa IZ – wychowawczyni mgr Anna Czaniecka:
- Wyjście do Parku Bednarskiego „Poszukiwanie jesieni”.
- Powitanie jesieni – impreza klasowa.
- Andrzejki.
- Wizyta Mikołaja.
- Udział w lekcji bibliotecznej.
- Wyjście do kina „Mikro” na film „ Mikołaj dla wszystkich”.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Szkolne kolędowanie.
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Klasa IIA – wychowawczyni mgr Grażyna Bartosik:
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie Filmowym „Moje miasto” i zajęcie I miejsca
w Polsce.
- Udział w Konkursie Filmowym „Zabytkomania” i nominowanie do nagrody w kategorii
szkół gimnazjalnych.
- Przygotowanie programu artystycznego z okazji Dnia Nauczyciela.
- Udział w biciu rekordu Polski w przeprowadzaniu resuscytacji krążeniowo- oddechowej
przez jak największą ilość osób w jednym czasie, organizowanej przez WOŚP.
- Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.
- Wycieczka do Domu Historii Podgórza.
- Wycieczka do C.H. „Bonarka”.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Mikołajki.
- Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Szkolne kolędowanie.
Klasa IIZ – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak:
- Świętowanie imienin Edyty i urodziny Leonarda.
- Wyjazd z Leonem na Rynek Kleparski.
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego.
- Udział w szkolnej zabawie andrzejkowej.
- Odwiedziny Mikołaja.
- Wspólna uczniów, rodziców i nauczycieli wieczerza wigilijna.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Szkolne kolędowanie.
Klasa IIIA – wychowawca mgr Dariusz Górak
- Udział w zawodach w mistrzostwach małopolski w piłce nożnej chłopców.
- Wyjście do Multikina na spektakl „Profilaktyka, a Ty”.
- Udział w międzyszkolnym turnieju siatkówki dziewcząt.
- Wycieczka do Zamku Żupnego w Wieliczce.
- Udział w Warsztatach dotyczących środowiska w „Bonarce”.
- Wyjcie na kręgle do centrum handlowego „Plaza”.
- Współorganizacja i udział w szkolnych Andrzejkach.
- Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce.
- Wyjście do ZSS Nr 1 na dni otwarte.
- Wyjście do ZSS Nr 14 na dni otwarte.
- Wycieczka do Pałacu Krzysztofory.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Współorganizacja i udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
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Klasa IIIZ – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn:
- Integracyjna impreza międzyklasowa „Pożegnanie lata”.
- Warsztaty w sklepie „Kaufland” w ramach projektu edukacyjnego „Dbam o zdrowie” zakup zdrowych artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne (wrzesień, grudzień).
- Warsztaty plastyczno – taneczne w Staromiejskim Centrum Młodzieży.
- Wyjazd rehabilitacyjno – sportowy w ramach projektu edukacyjnego „Dbam o zdrowie”
do term w Bukowinie Tatrzańskiej.
- Wyjście na koncert Capelli Cracoviensis w auli Szpitala im. Babińskiego.
- Warsztaty plastyczno – techniczne w Domu Kultury „Podgórze”.
- Spotkanie z pisarzem Maruszem Wollnym w bibliotece przy ul. Komandosów.
- Warsztaty czytelnicze w bibliotece przy ul. Komandosów – udział w przedstawieniu
o „Smoku”.
- Współorganizacja i udział w szkolnych Andrzejkach.
- Warsztaty w Muzeum Miasta Krakowa pt. „Legendy Krakowa”.
- Wizyta Mikołaja.
- Udział całej klasy w inscenizacji podczas szkolnego konkursu recytatorskiego
„Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Współorganizacja i udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Klasa IAP – wychowawczyni mgr Monika Porębska:
- Świętowanie klasowych urodzin.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Udział w warsztatach plastycznych „Szopka Krakowska” w Muzeum Miasta Krakowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Klasa IBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz:
- „Pożegnanie lata” - impreza integracyjna z karaoke oraz poczęstunkiem.
- „Dzień Zdrowego Śniadania” - „Witaminy”. Wycieczka na targ, zakup owoców,
przygotowanie sałatki owocowej. Babeczki z dynią - propozycja A. Kubackiego.
- Światowy Dzień Zwierząt – zakup pokarmu do zwierzyńca klasowego.
- Wyjazd do Bukowiny Tatrzańskiej – baseny termalne.
- Spotkanie z górnikiem, bratem Ani Kuć. W górniczym stroju galowym, opowiedział nam
o swojej pracy i przygotował dla uczniów upominki w tym solną niespodziankę.
- Lekcja biblioteczna powiązana z głośnym czytaniem wierszy J. Tuwima.
- Udział w spotkaniu czytelniczym – Czytający rodzice „Jesień wierszem malowana”.
- Międzyszkolny konkurs literacki „W świecie wierszy J. Tuwima”- SOSW w Skawinie.
- Wyjście do kina na film pt. „Listy do M”.
- Udział w warsztatach plastycznych w DK „Podgórze”.
- Świętowanie klasowych urodzin i imienin.
- Współorganizacja i udział w szkolnych Andrzejkach.
- Uroczysta wigilia klasowa.
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- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach:
- Impreza integracyjna „Pożegnanie lata” - karaoke.
- Wycieczka do Białki Tatrzańskiej – kąpiele w basenach termalnych.
- Wycieczka na Pocztę Główną.
- Wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce – udział w warsztatach „szukamy skarbów”.
- Wyjście na warsztaty plastyczno - taneczne do Staromiejskiego Centrum Kultury
Młodzieży.
- Wyjście na koncert muzyki Mozarta w wykonaniu Capelli Cracoviensis.
- Wyjścia do sklepu spożywczego – zakupy do pracowni.
- Uroczyste urodziny koleżanek i kolegów z klasy.
- Współorganizacja i udział w szkolnych Andrzejkach.
- Spotkanie z Mikołajem.
- Uroczysta Wigilia klasowa.
- Spotkanie z górnikiem.
- Współorganizacja i udział w zabawie karnawałowej.
- Wieczór kolęd.
Klasa IIBP – wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek:
- Warsztaty plastyczne „Czary mary z liści” w Domu Kultury „Podgórze”.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Udział w warsztatach plastycznych „Szopka Krakowska” w Muzeum Miasta Krakowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
–

Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak:
- Impreza integracyjna „Pożegnanie lata” - karaoke.
- Wycieczka do Białki Tatrzańskiej – kąpiele w basenach termalnych.
- Wyjście na koncert muzyki Mozarta w wykonaniu Capelli Cracoviensis.
- Udział w warsztatach ceramicznych zorganizowanych w ramach integracji w OSW dla
Dzieci Niewidomych i Słabowidzących przy ul. Tynieckiej.
- Spotkanie autorskie w bibliotece przy ul. Komandosów.
- Wyjście do Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Łanowej.
- Wyjście na wystawę do Galerii „Bonarka” i udział w konkursie związanym z wystawą.
- Uroczyste urodziny klasowe.
- Współorganizacja i udział w szkolnych Andrzejkach.
- Spotkanie z Mikołajem.
- Uroczysta Wigilia klasowa.
- Współorganizacja i udział w zabawie karnawałowej.
- Wieczór kolęd.
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Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Barbara Orzechowska:
- Występy na akademiach szkolnych z okazji Święta Edukacji Narodowej i Wigilii.
- Uroczyste urodziny klasowe.
- Udział w szkolnych Andrzejkach.
- Spotkanie z Mikołajem.
- Udział w przekazaniu Betlejemskiego Światła Pokoju.
- Uroczysta Wigilia klasowa.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Wieczór kolęd.

Konkursy, spotkania, warsztaty
Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Moje miasto”
Zespół filmowy w składzie: Michał Głowa, Mateusz Piotrowicz, Adrian Wilkosz oraz
Kuba Karcz nagrał film o Podgórzu. Film został doceniony przez Jury - zdobyliśmy
I miejsce w Polsce! Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się na zamku w Szydłowcu.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Konkurs Filmowy „Zabytkomania”
Zespół realizacyjny w składzie: Wiktoria Gacek, Norbert Warzycki, Mateusz
Piotrowicz odniosł sukces w konkursie „Zabytkomania” organizowanym przez Polski
Instytut Sztuki Filmowej oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa Narodowego. Grupa pod
opieką pań: Anny Koper i Grażyny Bartosik została nominowana w kategorii szkół
gimnazjalnych i otrzymała zaproszenie na rozstrzygnięcie konkursu podczas Gali
Finałowej w Warszawie. Organizatorzy zapewnili grupie 2 noclegi w hotelu „Ibis”,
wyżywienie oraz bogaty program zwiedzania Stolicy.
Spotkanie Czytający Rodzice „Jesień wierszem malowana”
25 listopada pod patronatem biblioteki szkolnej odbyło się spotkanie czytelnicze.
W tematykę odchodzącej jesieni wprowadzili nas uczniowie Stanisław Kmak
mistrzowską interpretacją wiersza „O Pani Bocianowej” oraz Dawid Budziaszek
wierszem „Jesień”. Wiersze przeczytały mamy naszych ucznów; panie: Renata Kmak
przeczytała cztery wiersze m.in. „Kapuśniaczek”, „Wiatr”, Małgorzata Fądziel – wiersz
„Deszcz”, Renata Kawaler – wiersze „Warzywa”, „Kapelusze”, Dorota Opoka
wiersz „Parasolki”. Na zakończenie wystąpił uczeń klasy IIBP Jakub Fądziel. Spotkaniu
towarzyszyła jesienna dekoracja, rekwizyty, jesienne utwory i poczęstunek
z wykorzystaniem jesiennych produktów. Rodzice otrzymali podziękowanie ze specjalną
dedykacją: „Sprawiliście Państwo radość dzieciom i nam organizatorom, że znaleźliście
czas, aby spędzić go wspólnie z nami”. Organizatorzy – panie: Maria Sołtys, Zofia
Rysiewicz, Elżbieta Bauer.
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Międzyszkolny konkurs literacki „W świecie wierszy Juliana Tuwima”
26 listopada po raz kolejny wzięliśmy udział w międzyszkolnym konkursie literackim
„W świecie wierszy Juliana Tuwima” zorganizowanym przez SOSW w Skawinie.
W konkursie wzięło udział dziewięć drużyn dwuosobowych. Naszą szkołę reprezentowały
dwie drużyny, prezentując dużą wiedzę i umiejętności. Uczennice Natalia Opoka
i Magdalena Więcek zdobyły II miejsce, druga drużyna w składzie: Aleksander Kubacki
i Jacek Andruszko zdobyli IV miejsce. Uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody. Był też
czas na integrację z uczniami z innych ośrodków. Dziękujemy organizatorom.
Gratulujemy uczestnikom wiedzy i twórczej radości. Do konkursu przygotowały uczniów
panie: Zofia Rysiewicz, Maria Sołtys, Elżbieta Bauer.
Konkurs „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”
25 grudnia w świątecznej i uroczystej atmosferze odbyła się VIII edycja konkursu
recytatorskiego „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”. Uczniowie gestem
i strojem a przede wszystkim słowem podkreślili szczególny nastrój świąt Bożego
Narodzenia. Jury w składzie: Maria Matyszkiewicz - przewodnicząca, Gabriela Pytlik
i Maria Sołtys przyznało następujące nagrody: w kategorii klas I-III Szkoły Podstawowej:
I miejsce Przemysław Stadnik, II miejsce Julia Szumowska, wyróżnienie - występ
grupowy uczniowie klasy I /IIz. W kategorii klas IV-VI Szkoły Podstawowej: I miejsce
Dawid Jakubczyk, II miejsce Stanisław Kmak, Dawid Budziaszek, III miejsce Jacek
Andruszko. W Gimnazjum: wyróżnienie specjalne: za stworzenie świątecznego nastroju
uczniowie klasy IIIZ - występ grupowy. Szkoła Przysposabiająca do Pracy: I miejsce
Jakub Fądziel, II miejsce Michał Kawaler, Natalia Opoka, III miejsce Monika Cora.
Dziękujemy wychowawcom klas paniom: Weronice Styrnie, Edycie Kowalczyk, Justynie
Nuckowskiej, Elżbiecie Bauer, Renacie Sobczyszyn, Zofii Rysiewicz oraz Danucie
Adrych za przygotowanie uczniów do konkursu. Rodzicom za przygotowanie dzieci
i udział w spotkaniu. Pani dyrektor Anna Duda–Kras pogratulowała laureatom i podczas
apelu wręczyła dyplomy i nagrody. Organizator: pani Zofia Rysiewicz.
Szkolny konkurs plastyczny „Jesień w sadzie i ogrodzie”
W listopadzie panie: Małgorzata Babik i Agata Adamek zorganizowały konkurs plastyczny
o tematyce jesiennej. Nagrodzeni uczniowie: Kamil Kucharski, Aneta Dąbrowa, Łukasz
Oliwa, Magdalena Mika, Andrzej Cieślik i Iwona Krzek. Wyróżnienia: Krzysztof
Szczepanik, Maria Kret, Marcin Parszywka, Natalia Opoka, Celina Tarnowska,
Oliwia Maj, Dagmara Lasek, Weronika Kiełkowicz.
Międzyszkolny konkurs plastyczny „Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”
W grudniu panie Małgorzata Babik i Sylwia Wota zorganizowały konkurs plastyczny
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. W konkursie wzięło udział 80 dzieci - wszyscy
uczestnicy zostali nagrodzeni.
Warsztaty plastyczne w Domu Kultury „Podgórze”
W październiku i listopadzie uczniowie klas IIIA, IIIBP, IIBP i IBP z panią Małgorzatą
Babik uczestniczyli w warsztatach plastycznych w Domu Kultury „Podgórze”. Spotkania
prowadziły panie studiujące grafikę i sztukę. Podczas zajęć uczniowie podejmowali
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zadania plastyczne rozwijające ich wyobraźnię i kreatywność. Był to cykl spotkań
o różnorodnej tematyce: „Obrazy wyskrobywane”, „Obrazy z liści”, „Ramki biubułą
owijane” i „Ozdoby choinkowe”.

Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Nakrętki”
Akcja „Zbieramy Baterie”
Uczniowie naszego Ośrodka dbając o środowisko zbierają baterie oraz plastikowe nakrętki
– pomagając tym samym niepełnosprawnemu chłopcu w zakupie wózka inwalidzkiego.
Organizatorzy obu akcji serdecznie dziękują uczniom, a także ich Rodzinom za pamięć,
zaangażowanie i promowanie ekologicznej postawy.

Zawody sportowe
Wesoło i sportowo
Mimo nieuchronnego końca lata wtorkowa pogoda dopisała nam na tyle by spędzić lekcje
wychowania fizycznego na świeżym powietrzu. Okazją do tego była wycieczka do
malowniczo usytuowanej siłowni pod chmurką, która znajduje się tuż obok Wisły
w dzielnicy Kazimierz. Tam nasze dzieci z klas IBP, IA pod opieką pań Moniki Kołodziej
i Izabeli Włodarz mogły sprawdzić swe siły na urządzeniach sportowych, a przy okazji
uwolnić pokłady energii, której im nie brakuje. Takie lekcje są zawsze entuzjastycznie
przyjmowane przez dzieci i nauczycieli. Jeszcze jeden raz można się nacieszyć
odchodzącym latem i naładować wewnętrzne akumulatory pozytywna energią.
Mistrzostwa Małopolski w piłce nożnej
10 września na obiektach J&Centem w Skotnikach odbyły się Mistrzostwa Małopolski
w piłce nożnej do lat 16. W tym roku naszą szkołę reprezentowała drużyna, w skład której
weszli: Michał Głowa, Szymon Wesołowski, Jacek Andruszko, Mateusz Czaplak,
Łukasz Spytkowski, Alan Pociąg, Andrzej Cieślik. Zawody rozgrywano systemem
każdy z każdym. Wszyscy przeciwnicy okazali się bardzo wymagający, a gra na dużych
boiskach bardzo wyczerpująca. Dzięki ambitnej postawie naszych uczniów zajęliśmy
II miejsce zostając Wicemistrzem Małopolski! Gratulujemy! Opieka: pani Sylwia
Kosałka, pan Dariusz Górak.
VI Małopolski Miting Pływacki
24 września naszą szkołę w zawodach reprezentowali: Anna Kuć, Natalia Opoka
i Tomasz Młynarczyk. Wszyscy wrócili, jako medaliści! I tak: Ania Kuć zdobyła
brązowy medal na dystansie 25 m stylem dowolnym oraz srebrny medal na 25 m
grzbietem. Natalka Opoka zdobyła brązowy medal na dystansie 25 m grzbietem, Tomek
Młynarczyk zdobył brązowy medal na dystansie 25 m stylem dowolnym. Wszystkim
medalistom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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Biegi przełajowe
Jesienne biegi przełajowe zostały już wpisane w tradycję naszej szkoły. W tym roku
odbyły się dnia 28 września w Parku Bednarskiego. Uczestnicy rywalizowali na dystansie
1000m i 2000m. Celem zawodów była popularyzacja najprostszej formy aktywności
ruchowej jaką jest bieganie oraz wyłonienie zwycięzców spośród uczestników. Z wielką
chęcią w zawodach uczestniczyła liczna grupa uczniów z naszego Ośrodka. Wszyscy
w czystej i sportowej rywalizacji szczęśliwie dotarli do mety, gdzie czekały dyplomy
i medale. Organizatorzy - panie: Sylwia Kosałka, Izabela Włodarz, pan Dariusz Górak.
Trening Intrer Campus
30 września włoscy trenerzy „Inter Campus” przeprowadzili trening z wychowankami
Domu Dziecka w Sieborowicach. Dzięki uprzejmości pana Dyrektora – Konrada
Urbańczyka uczniowie naszej szkoły mieli możliwość po raz pierwszy trenować pod
okiem włoskich trenerów. Wszyscy uczniowie pełni zapału z wielkim skupieniem
i ogromnym zaangażowaniem wykonywali polecenia trenerów klubu ze światowej
czołówki. Opieka pani Sylwia Kosałka, pan Dariusz Górak.
V Ogólnopolski Miting Pływacki
16 października już po raz kolejny gościliśmy na tarnowskim basenie PWSZ w ramach
Mityngu Pływackiego Osób z Niepełną Sprawnością. Zawody jak zwykle zgromadziły
liczną grupę zawodników z małopolskich ośrodków, warsztatów terapii zajęciowej. Nasz
ośrodek reprezentowali i zdobyli medale: Anna Kuć - srebrny medal stylem dowolnym
i srebrny medal stylem grzbietowym, Tomasz Młynarczyk – brązowy medal stylem
grzbietowym, Patryk Tomczyk – IV miejsce stylem dowolnym, Sebastian Wil – IV
miejsce stylem grzbietowym, Natalia Opoka – V miejsce stylem grzbietowym. Tomek,
Sebastian i Patryk zakwalifikowali się do najsilniejszej grupy, tym bardziej gratulujemy im
wyników. Prawie wszyscy uczestnicy poprawili swoje dotychczasowe czasy. Zawody były
bardzo udane ku uciesze wszystkich. Z radością pojedziemy kolejny raz.
Pinpongowy zawrót głowy
19 października uczniowie naszej szkoły: Paweł Kania i Patryk Tomczyk, wzięli udział
w XIV Małopolskim Turnieju Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Zawody
rozegrano na obiektach KS „Bronowianka”. Tenis stołowy to jedna z najpopularniejszych
dyscyplin sportowych na świecie. Wymaga od zawodników energicznych ruchów
i błyskawicznych reakcji, uczy koncentracji, rozwija zwinność i spostrzegawczość.
Rozgrywki tenisa są również doskonałym sposobem na integrację. Tak też było na turnieju
w Krakowie, gdzie w duchu sportowej rywalizacji „fair – play” pasjonaci tenisa stołowego
staczali ze sobą zacięte mecze. Pojedynki były wyrównane, gdyż każdy walczył
o najwyższy stopień podium. Warto jednak pamiętać, że sam udział w walce jest równie
ważny, jak zwycięstwo. Nasi zawodnicy zajęli wysokie miejsca: Paweł Kania –
II miejsce, Patryk Tomczyk – IV miejsce.
XIV Ogólnopolski Mityng Pływacki Niepełnosprawnych
23 października uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Mityngu Pływackim
Niepełnosprawnych im. Krzysztofa Brzęczka w Chrzanowie. Nasi pływacy znów spisali
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się na medal! Łukasz Spytkowski zdobył złoty medal na 25 m. stylem dowolnym,
Patryk Tomczyk złoty medal na 25 m. stylem dowolnym, Sebastian Wil brązowy
medal na 25 m. stylem grzbietowym. Nasza sztafeta w składzie: Patryk Tomczyk,
Sebastian Wil, Łukasz Spytkowski zdobyła srebrny medal. Ania Kuć i Natalka Opoka
zajęły IV miejsce stylem dowolnym.
Siatkówka dziewcząt
28 października w naszym ośrodku odbył się Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt.
W imprezie udział wzięły 3 szkoły: nasza, SOSW Nr 1, ZSS Nr 10. Zawody rozgrywano
systemem każdy z każdym. Nasza drużyna w składzie: Sandra Marzec, Wiktoria Gacek,
Weronika Daniec, Anita Janik, Gabriela Czaplak zajęły I miejsce!Wszystkie drużyny
otrzymały dyplomy oraz puchary, które wręczyła pani Dyrektor Anna Duda – Kras.
Organizatorzy – panie: Sylwia Kosałka, Izabela Włodarz, pan Dariusz Górak.
Mecz Hokejowy
27 października dzięki uprzejmości KS „Cracovia” mieliśmy możliwość oglądać mecz
hokejowy KS Cracovia - Ciarko Sanok. Mecz był zacięty, atmosfera wspaniała,
kibicowaliśmy dobrze, bo Cracovia wygrała 1:0. Między tercjami oglądaliśmy występy
młodych zawodniczek łyżwiarstwa figurowego. Bardzo nam się podobało, chętnie
pójdziemy jeszcze ponownie.
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Futsalu
4 listopada w Myślenicach rozegrane zostały Mistrzostwa Województwa Małopolskiego
w Futsalu. Celem zawodów było wyłonienie najlepszej drużyny, która będzie
reprezentować województwo małopolskie na Mistrzostwach Polski w Płocku. Naszą
szkołę reprezentowali: Alan Pociąg, Łukasz Spytkowski, Mateusz Czaplak, Jacek
Andruszko, Dariusz Fudalej, Tomasz Młynarczyk. Po bardzo zaciętej walce zajęliśmy
VI miejsce. Opieka pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak.
Sportowy Okrągły Stół
12 listopada w sali gimnastycznej naszego Ośrodka odbył się Sportowy Okrągły Stół,
czyli debata na temat wychowania fizycznego. Wzięli w niej udział uczniowie Ośrodka
oraz nauczyciele wychowania fizycznego – panie: Sylwia Kosałka, Monika Kołodziej,
Izabela Włodarz i pan Dariusz Górak. Debatę prowadziły panie Sylwia Kosałka i Monika
Kołodziej. Uczniowie pracując w grupach odpowiadali na pytania: Co nam najbardziej
podoba na lekcjach wychowania fizycznego? Co nam się nie podoba na lekcjach
wychowania fizycznego? Jakie ćwiczenia lubicie najbardziej? W jakich zajęciach
sportowych chciałbyś (łabyś) uczestniczyć? Jakie macie propozycje na atrakcyjne zajęcia
pozalekcyjne? Następnie grupy odczytywały wyniki swojej pracy i zapisywały.
Najczęściej wymieniane plusy lekcji wychowania fizycznego to: różnorodność form,
możliwość poznania wielu dyscyplin, możliwość pracy zespołowej. Wśród minusów
wymieniano: wychodzenie na świeże powietrze, poszczególne dyscypliny sportu, których
uczniowie nie lubią, rozgrzewka. Inne plusy podawali chłopcy niż dziewczęta. Analizując
wypowiedzi uczniów widać, iż mają trudność w zrozumieniu sensu rozgrzewki,
wychowania fizycznego i poszczególnych ćwiczeń. Dlatego nauczyciele muszą zwiększyć
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świadomość podejmowanych działań. Kolejnymi postulatami są: oddzielenie na lekcjach
wychowania fizycznego dziewcząt od chłopców, by móc dopasować ich treść i metody do
potrzeb i zainteresowań, oraz jak największe zróżnicowanie form i dyscyplin, by każdy
mógł znaleźć coś dla siebie. Na koniec dokonaliśmy wyboru dwóch następujących zadań:
I semestr - Innowacyjne zajęcia pozalekcyjne. II semestr - WF dla mniej wysportowanych.
I Międzyszkolny Turniej w Tenisie Stołowym
16 listopada w SOSW Nr 1 odbył się turniej w Tenisie Stołowym. Naszą szkołę
reprezentowali: Wiktora Gacek, Łukasz Spytkowski, Patryk Tomczyk, Tomasz
Młynarczyk, Nikola Ferlacka, Jacek Andruszko, Dariusz Fudalej, Tomasz Kania.
Zawody były rozgrywane w trzech kategoriach: uczniowie SPdP, uczniowie z gimnazjum
i ZSZ z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców. Łukasz Spykowski i Wiktoria Gacek
zajęli II miejsce, Nikola Ferlacka III miejsce. Opieka panie: Sylwia Kosałka, Izabela
Włodarz.
I Mistrzostwa Małopolski w Bowlingu
17 listopada na Kręgielni w Krakowie w CH „Plaza” odbyły się I Mistrzostwa Małopolski
w Bowlingu. Naszą szkołę reprezentowali: Gabriela Czaplak, Mateusz Czaplak,
Łukasz Spytkowski, Alan Pociąg, Wiktoria Gacek, Weronika Daniec, Anita Janik,
Bożena Trzyszczyk, Sebastian Wil. Drużyny składały się 4 osób, każda złożona z dwóch
dziewczyn i dwóch chłopców. Zawodnicy rzucali regulaminowo po 10 podwójnych
rzutów. Nasza szkoła zajęła I miejsce w kategorii Gimnazjum. Opieka pani Sylwia
Kosałka i pan Dariusz Górak.
Mistrzoswa województwa małopolskiego w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców
26 listopada na obiektach TS „Wisła” odbyły się Mistrzostwa w piłce koszykowej
dziewcząt i chłopców. Skład naszej drużyny to: Łukasz Spytkowski, Alan Pociąg,
Mateusz Czaplak, Jacek Andruszko, Szymon Wesołowski, Andrzej Cieślik, Mateusz
Kojara, Sandra Mieszaniec, Katarzyna Bobek, Małgorzata Płaszewska, Wiktoria
Gacek, Sandra Marzec. Drużyna dziewcząt zajęła I miejsce, natomiast chłopców
II miejsce. Opieka panie Sylwia Kosałka i Izabela Włodarz.

Biblioteka szkolna
W pierwszym półroczu wypożyczono z biblioteki 190 książek, z tego 175 wypożyczyli
uczniowie, w tym: 84 wypożyczyli uczniowie Szkoły Podstawowej, 33 wypożyczyli
uczniowie Gimnazjum, 58 uczniowie SPdP. Stan księgozbioru podstawowego został
powiększony o 274 pozycje biblioteczne. Były to podręczniki i pomoce szkolne dla
uczniów i nauczycieli. Pod patronatem Biblioteki odbyło się spotkanie z rodzicami
i uczniami „Jesień wierszem malowana”. Celem było wspólne czytania wierszy
o tematyce jesiennej przygotowane z wychowawczynią klasy IB SPdP Zofią Rysiewicz
i wychowawczynią klasy VIa Szkoły Podstawowej Elżbietą Bauer.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy pod opieką pań: Zofii Rysiewicz oraz Marii
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Sołtys wzięli udział w Międzyszkolnym Konkursie Polonistycznym „W zaczarowanym
świecie wierszy Juliana Tuwima”, którego celem było umożliwienie uczniom głębszego
poznania twórczości autora, kształtowanie wrażliwości estetycznej oraz wspieranie działań
twórczych uczniów. Konkurs odbył się na terenie SOSW W Skawinie.Uczniowie naszego
Ośrodka zdobyli II miejsce. W nawiązaniu do akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” została
zorganizowana akcja „Głośnego czytania”, która odbywała się na przerwach
w godz. 11.30- 11.40 i 12.25-12.45 dla wszystkich chętnych uczniów, w wyznaczone dni
tygodnia. Systematycznie odbywały się lekcje biblioteczne dla różnych klas, gdzie
uczniowie mogli zapoznać się z księgozbiorem, porozmawiać na tematy związane
z dziecięcą literaturą, poczytać i stworzyć różnego rodzaju prace plastyczne odnoszące się
do tematyki związanej z książkami. Co miesiąc aktualizowana jest gazetka biblioteczna
znajdująca się zaraz obok wejścia do biblioteki. Pojawiają się tam tematyczne materiały
związane np. z jesienną porą roku, okresem Świąt Bożego Narodzenia,oraz bieżące
informacje i plakaty. Bibliotekę prowadzi mgr Maria Sołtys.

Z życia Internatu
WRZESIEŃ
Samorząd Internatu nadal działa prężnie pod opieką pań: Barbary Żukowskiej
i Barbary Dopierały. Sekcje: sportowa, plastyczna, porządkowa, artystyczna (Teatrzyk
„Sigma”) prowadzone przez wychowawców internatu dbają o umilenie i urozmaicenie
naszym wychowankom pobytu w internacie poprzez organizację różnego rodzaju
konkursów, imprez i wyjść i wycieczek.
Z okazji Dnia Chłopaka zorganizowaliśmy „Pocztę życzeń”.
W ramach integracji grup cały semestr organizowane były spotkania przy muzyce,
a podczas nich konkursy na najlepszą parę taneczną. W tym roku szkolnym „pojawiły się”
nowe atrakcje: kryształowa kula i reflektory z kolorowymi, migoczącymi światełkami.
Pani Iwona Danek oraz pan Bogdan Krzeczkowski prowadzili zajęcia umuzykalniające
mające na celu rozśpiewanie całego internatu oraz przygotowali „Wieczór z pieśnią
patriotyczną”, a pani Barbara Dopierała zorganizowała karaoke dla dzieci z grup
półinternatowych.
We wrześniu i październiku wychowawcy przygotowali „Kolację na trawie” z grillem,
gawędą i śpiewem.
Pan Aleksander Chmielow zorganizował wyjście do kina na film „Sawa, mały wielki
bohater” oraz cykl wyjść pieszych „Spacery z historią w tle”, które miały na celu
zapoznanie z historią Kopca Krakusa, Starego Podgórza, Kazimierza oraz koryta Wisły.
Pani Bożena Spytek zorganizowała cykl wyjść do kina dla wychowanków pozostających
na weekend w internacie (4 seanse).
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Panie Bożena Nuckowska i Bożena Spytek prowadziły całoroczny „Konkurs czystości”.
Wzięliśmy udział w całorocznej akcji - zbiórce zużytych baterii, które przekazywaliśmy
do szkoły oraz segregacji śmieci w ramach działalności na rzecz ochrony środowiska.

PAŹDZIERNIK
Korzystając z pięknej pogody 10 października, grupa dzieci wraz z panią
Barbarą Żukowską pojechała do krakowskiego ZOO. Ogród zoologiczny jest wspaniałym
miejscem do spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu, a przy tym doskonałą
okazją do uzupełnienia wiedzy przyrodniczej. Zwiedzając go, dzieci poznały wiele
gatunków zwierząt pochodzących z różnych stref klimatycznych świata i dowiedziały się
wielu ciekawostek na temat trybu ich życia. Największy podziw spośród wszystkich
zwierząt wzbudziły lwy, żyrafy, słonie, wielkie koty, lemury i małpy sajmiri, które na
widok dzieci dały popis wręcz cyrkowych akrobacji.
19 października dziewczynki pozostające na weekend pod opieką pani Bożeny
Nuckowskiej wzięły udział w imprezie pod hasłem „Małopolskie dni z hipoterapią”,
zorganizowanej przez Małopolski Oddział Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego.
W słoneczne październikowe popołudnie grupy II i VI wraz z paniami: Barbarą Żukowską
i Ewą Pilch odwiedziły Kopiec Kraka. Kopiec ten znajduje się w dzielnicy Podgórze, na
wzgórzu Lasoty. Ma 16 m wysokości. Całkiem niewiele, ale roztacza się z niego świetny
widok na miasto Kraków. O wielkiej wadze Kopca świadczy fakt, że okna Sali Poselskiej
w Wawelskim Zamku umiejscowione są tak, aby królowie podejmując najważniejsze
decyzje mogli widzieć przed sobą Kopiec przypominający im o wielkości zasług ich
poprzednika.
W niedzielę 25 października wychowankowie pozostający na weekend mieli okazję
spotkać się z bohaterami filmów i seriali animowanych oraz skorzystać z atrakcji
przygotowanych przez CH M1.
Jak co roku, w październiku odbyły się w naszym Internacie Otrzęsiny nowych
Wychowanków zorganizowane przez Samorząd Internatu. W tym roku szkolnym
zatytułowaliśmy je „W Jesiennej Krainie Kulfonów”. Do grona społeczności internatowej
przyjęliśmy 8 nowych „Kulfoników”. Wszyscy musieli poddać się 7 próbom. Mimo dużej
trudności zadań, udało im się wszystkie zaliczyć i na koniec złożyć ślubowanie
w obecności pana Dyrektora, pani Kierownik, zaproszonych Rodzin, Wychowawców,
koleżanek i kolegów. Nie zapomnieliśmy o nowym Wychowawcy, który także został
poddany otrzęsinom. Po przebytych „trudach” na wszystkich czekał słodki poczęstunek.
Spotkanie przygotowały panie: Barbara Żukowska, Barbara Dopierała, Ewa Pilch, Joanna
Bykowska-Gruszka, Ewa Statek i pan Aleksander Chmielow.
Grupa VI z panem S. Piaseckim odwiedziła w październiku: Kazimierz, Rynek Główny,
ul. Grodzką, Muzeum Tadeusza Kantora „Cricoteca”, Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK.
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LISTOPAD
Panie Sylwia Wota i Małgorzata Babik zorganizowały międzyszkolny konkurs plastyczny
„Najpiękniejsza ozdoba choinkowa”. W konkursie wzięli udział nasi wychowankowie,
uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów, Ośrodków Szkolno–Wychowawczych dla
dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz Szkół Integracyjnych w Krakowie. Wystawy
pięknych prac plastycznych przedstawiających ozdoby choinkowe zdobiły hall internatu
oraz korytarz szkolny. Teraz można je podziwiać na stronie internetowej Ośrodka.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody. Zapraszamy do udziału
w kolejnych naszych konkursach!
7 listopada dziewczynki wraz z panią Joanną Gruszką wybrały się na Międzynarodową
Giełdę Biżuterii i Minerałów, która odbyła się na Uniwersytecie Ekonomicznym. Można
było na niej podziwiać niezwykłe minerały, kamienie szlachetne i wyjątkowe wyroby
jubilerskie z całego świata. Dziewczynki miały okazję nie tylko obejrzeć, ale
i przymierzyć piękną biżuterię. Wzięły także udział w warsztatach, podczas których
własnoręcznie wykonały swoją biżuterię.
14 listopada dzieci z panią Barbarą Żukowską uczestniczyły w Festiwalu Robotyki
ROBOCOMP. Główną atrakcją festiwalu były zawody 93 robotów, które zmierzyły się
w kilkunastu konkurencjach. Równolegle prowadzone były warsztaty z robotyki dla dzieci
oraz pokazy profesjonalnych robotów i technologii wykorzystywanych w medycynie
i innych gałęziach przemysłu.
15 listopada dzieci pozostające na weekend miały okazję wysłuchać na żywo koncertu
muzyki Gospel. Chociaż z tego typu muzyką wychowankowie zetknęli się po raz
pierwszy, koncert bardzo się spodobał. Koncert zadyrygował Clinton Jordan z Wielkiej
Brytanii. Wyjście zorganizowała pani Iwona Danek.
24 listopada młodzież naszego z Internatu z panią Iwoną Danek i panem Maciejem
Gibskim została zaproszona na Zabawę Andrzejkową do Internatu przy SOSW Nr 1.
Bawiliśmy się fantastycznie. Odwiedziliśmy Salon Wróżb, były też ciekawe konkursy,
zabawy, oczywiście tańce i pyszny poczęstunek. Dziękujemy gospodarzom za wspaniały
wieczór.
W poniedziałek 30 listopada w internacie panie: Joanna Bykowska - Gruszka, Iwona
Danek, Ewa Pilch zorganizowały andrzejkowy wieczór wróżb. W ten szczególny
wieczór Św. Andrzeja pojawiły się wróżki, które uchyliły nam rąbka tajemnicy
i wychowankowie mogli dowiedzieć się co ich czeka w najbliższej przyszłości. Oby dobre
wróżby się spełniły... Nie zapomnieliśmy też o naszym solenizancie Andrzeju. Wieczór
zakończył się tańcami.
Grupy IV i VI wraz z panią Ewą Statek i panem S. Piaseckim zwiedziły Muzeum
Bursztynu przy ul. św. Jana.
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W listopadzie grupa VI z panem S. Piaseckim odwiedziła: Stary Cmentarz Podgórski,
Tauron Arena Kraków, Staromiejski Dom Kultury ul. Wietora, Kazimierz, Kładka
Ojca Bernatki.
Grupa VI w dniu 17 listopada gościła w internacie uczniów z VIII Prywatnego Liceum
Ogólnokształcącego w Krakowie wraz z ich nauczycielem panią Agatą Twardowską.
Licealiści zaprezentowali dla całej społeczności uczniowskiej z internatu doświadczenia
chemiczne.

GRUDZIEŃ
Panie: Barbara Żukowska i Barbara Dopierała zorganizowały konkurs na najładniejszą
bożonarodzeniową dekorację pomieszczeń grup.
7 grudnia Internat odwiedził św. Mikołaj z orszakiem Aniołów. Wychowankowie
przygotowali dla Niego piękne powitanie. Piosenki, wiersze, obietnice poprawy oraz szal
wręczony przez najmłodszego z wychowanków przekonały Mikołaja, by wybaczył nam
nasze drobne przewinienia i wręczył słodkie prezenty. Dziękujemy Ci Mikołaju
i zapraszamy ponownie za rok. Spotkanie przygotowały panie: Iwona Danek (oprawa
muzyczna) i Bożena Spytek (sprawy organizacyjne, współpraca z wolontariuszami
z Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy, pozyskiwanie nowych
wolontariuszy).
Wychowankowie pod opieką pani Joanny Gruszki wzięli udział w Targach żywności
ekologicznej oraz festiwalu „Mikołajowy zawrót głowy”, gdzie odbyło się pokonywanie
rekordu kręgu Mikołajów oraz pochód stu Mikołajów.
Aby w pełni poczuć magię świąt wychowankowie Internatu odwiedzili świątecznie
ustrojony Rynek Główny i Trakt Królewski, Kiermasz Świąteczny z panią Ewą Statek
i panem S. Piaseckim oraz zwiedzali szopki ruchome w kościołach O. O Redemptorystów
i Bernardynów pod opieką pani Barbary Żukowskiej.
Tuż przed świętami nasz wychowanek Jarek z panią Małgorzatą Rajewską, udał się do
„Piernikowej Krainy”, która powstała w Galerii Krakowskiej, gdzie wziął udział
warsztatach pieczenia piernikowych, kolorowych ozdób choinkowych. Udało mu się także
spotkać tam Mikołaja. Jarek miał okazję uczestniczyć w spotkaniu dla dzieci
„Zaczarowany Kraków, czyli czytanie na śniadanie” zorganizowanym przez oddział
Muzeum Historycznego Krzysztofory. Podczas spotkania zatytułowanego „Któż inny jak
nie smok?”. Krakowski aktor Jacek Romanowski przypomniał zebranym jedną
z najbardziej znanych krakowskich legend: „O Kraku i smoku wawelskim”. Dzieci mogły
się przekonać, czy aby na pewno wiedzą wszystko o smoku wawelskim.
W atmosferze zbliżających się Świąt, 15 grudnia, w Internacie odbyło się coroczne
Spotkanie Opłatkowe, w którym udział wzięli nasi wychowankowie z rodzinami
i opiekunami, zaproszeni goście: księża, klerycy, sponsorzy z Auchan, Dyrekcja Ośrodka
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oraz wychowawcy. Spotkanie rozpoczęło się przekazaniem Betlejemskiego Światła
Pokoju przyniesionego przez naszych harcerzy. Następnie wysłuchaliśmy przygotowanych
przez wychowanków wierszy bożonarodzeniowych przeplatanych kolędami
i pastorałkami. Po programie artystycznym życzenia świąteczne złożył wszystkim
samorząd internatu, ks. proboszcz, dyrekcja i sponsorzy. W świątecznej atmosferze
podzieliliśmy się opłatkiem i życzeniami. Po spróbowaniu tradycyjnych, wigilijnych
potraw przyszła kolej na wspólne kolędowanie i prezenty gwiazdkowe od Auchan.
Oprawę spotkania opłatkowego przygotował Samorząd Internatu pod opieką pań:
Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały.
Urodziny Andrzeja i Sebastiana grupa VI z panem S. Piaseckim obchodziła w Pizzerii
Banolli przy ul. Karmelickiej.

Sekcja sportów różnych
Rozpoczęliśmy kolejną edycję zawodów Złotej Ligi. W tym roku spotykamy się
w czwartki, a rywalizują ze sobą 3 zespoły: Czerwonych, Niebieskich i Zielonych. W tym
semestrze odbyły się dwie edycje zawodów: w październiku i w grudniu. Na zawodników
czeka mnóstwo sportowych emocji i ciekawe konkurencje, w których każdy może
wykazać się różnorodnymi umiejętnościami. Finał zawodów przewidujemy w maju, a dla
zwycięzców przewidziane są jak zwykle atrakcyjne nagrody. Organizatorzy i prowadzący:
panie: Ewa Pilch, Sylwia Wota i pan Aleksander Chmielow dziękują za zdrową sportową
rywalizację zawodnikom oraz serdecznie zapraszają wszystkich nowych chętnych.
Gwarantujemy wspaniałą zabawę!
Pan Aleksander Chmielow prowadził cykl zajęć sportowych (środa, czwartek): tenis
ziemny, badminton, piłka siatkowa, piłka ręczna, piłka nożna, ćwiczenia
ogólnorozwojowe, gry rekreacyjne. Zajęcia odbywały się na boisku Ośrodka, w sali
gimnastycznej, w Parku Bednarskiego, na Krzemionkach, stadionie Korony, Bulwarach
Wiślanych.
Panowie Bogusław Krzeczkowski i Aleksander Chmielow zorganizowali turnieje piłki
nożnej i tenisa ziemnego dla wychowanków Internatu.

Zespół Teatralny Sigma
Tym razem zespół teatralny rok szkolny rozpoczął przygotowaniami do spektaklu
„Amelka - właścicielka złotego pantofelka”. Intensywne próby trwały przez cały
wrzesień i październik, nie udało nam się jednak wystawić bajki ze względu na chorobę
aktorki, która grała postać tytułową. Jednak, żeby nie zmarnować ogromu pracy jaki
włożyliśmy wszyscy w tę inscenizację mamy w planie wystawienie naszej bajki po feriach
zimowych.
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Od listopada rozpoczęliśmy intensywne przygotowania do przedstawienia jasełkowego.
Tym razem tematem przewodnim naszej inscenizacji bożonarodzeniowej jest Kraków,
zwyczaje tu panujące, historyczne i legendarne postaci związane z miastem, stąd tytuł
inscenizacji „Jasełka krakowskie”.W jasełkach bierze udział 25 aktorów. 15 grudnia
zaprezentowaliśmy je na XIII Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Jasełka 2015”
w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy ul. Krupniczej w Krakowie. Przegląd
nie miał charakteru konkursu, zatem wszystkie zespoły zostały nagrodzone, a nasza grupa
otrzymała w nagrodę statyw oświetleniowy. 17 grudnia jasełka zostały wystawione dla
zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz uczniów i wychowanków
internatu podczas uroczystości wigilijnej w naszej Szkole. Planowaliśmy również występy
z okazji święta Trzech Króli w Kościele Ojców Redemptorystów, niestety w związku
z absencją aktorów występy nie doszły do skutku. 12 stycznia wzięliśmy udział
w Harcerskim Spotkaniu Opłatkowym i przedstawiliśmy nasze jasełka w szkole dla osób
niewidomych i słabowidzących przy ul.Tynieckiej.

Drużyna harcerska Tornado
Drużyna prowadzona jest nadal przez panią Teresę Pałkę. 27 listopada nasi harcerze
z wielką radością wyjechali do Nowego Targu na coroczny Rajd Andrzejkowy Drużyn
Nieprzetartego Szlaku Chorągwi Krakowskiej ZHP. Spędziliśmy trzy dni na
ciekawych zajęciach, w gronie naszych harcerskich przyjaciół. Bogaty repertuar zbiórek
zapewnił nam wiele atrakcji, m. in. gra terenowa, zajęcia sprawnościowe na ściance
wspinaczkowej, wspólny harcerski kominek, zimowy spacer po Nowym Targu, wieczór
wróżb andrzejkowych. To był wspaniały czas. Wróciliśmy do Krakowa w wyśmienitych
humorach.
Podobnie jak w ubiegłych latach nasi harcerze i harcerki włączyli się do akcji
Betlejemskie Światło Pokoju. Dzięki harcerskiej tradycji, co roku ogień z Groty
Narodzenia Pańskiego w Betlejem trafia do domów i instytucji na całym świecie niosąc
wigilijne przesłanie nadziei i pokoju. Tegoroczne hasło: „Zauważ człowieka” ma
uwrażliwić nas na wszystkie potrzeby współczesnego człowieka, byśmy proszącym
radośnie spieszyli z pomocą, milczących w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających się
odnajdywali i okazywali im pomoc. Betlejemski Ogień ma umacniać nasze braterstwo
i współpracę dla dobra człowieka, obudzić i pogłębić w nas wrażliwość na cudze potrzeby.
Wzięliśmy też udział w Opłatku harcerskim w Ośrodku dla osób Niewidomych
i Niedowidzących przy ul. Tynieckiej, gdzie nasi koledzy i koleżanki z Internatu
przedstawiali Jasełka.
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Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy I/II/IIIa: najlepsze wyniki w nauce oraz wzorową postawę uczniowską
zaprezentowali uczniowie: Maria Bażela, oraz Natan Szydłowski. Bardzo dobrym
zachowaniem wykazali się uczniowie: Oliwia Maj, Paulina Puchacka, Damian
Działowski-Lis, Michał Bizoń, Natalia Sitarz. Specjalne podziękowania dla uczniów:
Natana Szydłowskiego oraz Pauliny Puchackiej za aktywny udział w zbiórkach
organizowanych na terenie szkoły.
Uczniowie klasy I/IIz: Aleksandra Maciejasz za wzorowe zachowanie, pilność w nauce,
udział w konkursach plastycznych oraz w akcji zbierania zakrętek. Grzegorz Kosmulski
za dobre zachowanie, udział w konkursach plastycznych. Dagmara Lasek za bardzo
dobre zachowanie, udział w konkursach plastycznych oraz pilność w nauce. Łukasz
Oliwa za udział w konkursach plastycznych, oraz występach artystycznych z Zespołem
Teatralnym „Sigma”.
Uczniowie klasy I/II/IIIz: Mateusz Król, Andrzej Podgórski, Ola Zarębińska,
Przemek Stadnik, Julia Szumowska za wspólną naukę i zabawę, udział we wszystkich
konkursach szkolnych i klasowych oraz zorganizowanych uroczystościach, wyjazdach,
wycieczkach i imprezach. Za piękny występ podczas uroczystości pasowania na ucznia.
Uczniowie klas IV/Vz: Dawid Jakubczyk za wzorowe zachowanie i postępy w nauce,
zaangażowanie w życie klasy i aktywność na lekcjach. Zdobycie I miejsca w szkolnym
konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie” oraz wyróżnienie
w konkursie „Wiersze o wolnej Polsce”. Uczeń czynnie bierze udział w szkolnych
konkursach plastycznych oraz wspiera szkolne akcje. Marcin Kleczyński za bardzo dobre
zachowanie, aktywność na lekcjach, udział w szkolnych konkursach plastycznych oraz
czynne wspieranie szkolnych akcji. Klaudia Kaczor za bardzo dobre zachowanie, udział
w szkolnych konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy VIa: Stanisław Kmak, Dawid Budziaszek, Jacek Andruszko za udział
w szkolnych konkursach i występach. Dagmara Dziubkowska za występy taneczne,
Sandra Mieszaniec za występy taneczne oraz w prace w teatrzyku „Sigma”.
Uczniowie klasy IIA: Norbert Warzycki za najlepsze wyniki w nauce. Wiktoria
Setkowicz za najwyższą frekwencję.
Uczniowie klasy IIZ: na pochwałę zasługuje Tomasz Jaromin za wzorowe zachowanie,
wyjątkową pilność w nauce, bardzo solidne przygotowywanie się do zajęć. Mateusz
Dądzik, Leonard Dworecki za udział w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze
o Polsce” oraz występ w Apelu z okazji 11 Listopada. Edyta Dymurska za występ
wokalny na uroczystości wspólnego kolędowania.
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Uczennice klasy IIIA: Wiktoria Gacek, Weronika Daniec, Bożena Trzyszczyk za
pomoc, zaangażowanie podczas przygotowań do zabawy andrzejkowej i karnawałowej.
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. Karolina
Bogacz za wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, udział w konkursach, występach
szkolnych, występy w Zespole Teatralnym „Sigma”. Pochwała dla uczniów za zajęcie
I miejsca w kategorii grupowej w szkolnym konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze
wiersze na Boże Narodzenie”.
Uczniowie klasy IBP: Natalia Opoka za zdobycie I miejsce w szkolnym konkursie
wierszy o tematyce patriotycznej, zajęcie II miejsca w międzyszkolnym konkursie
literackim „W świecie wierszy J. Tuwima”, zdobycie II miejsca w szkolnym konkursie
recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”. Pochwała za występy
w Zespole Teatralnym „Sigma”. Aleksander Kubacki za zajęcie IV miejsce
w międzyszkolnym konkursie literackim „W świecie wierszy J. Tuwima”, zdobycie
III miejsca w szkolnym konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże
Narodzenie”. Michał Kawaler za zajęcie II miejsca w szkolnym konkursie recytatorskim
„Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
Uczniowie klasy IIAP: za udział w licznych akcjach i konkursach plastycznych
organizowanych przez nasz Ośrodek.
Uczniowie klasy IIIAP: na pochwałę zasługuje Bartłomiej Buczek za postępy: udział we
wszystkich lekcjach i wycieczkach. Maja Wilk, Monika Cora za udział w konkursach
plastycznych, recytatorskich, akcjach szkolnych. Magdalena Paluszek, Magdalena
Lenda za udział w akcjach szkolnych.
Uczennice klasy IIIBP: na wyróżnienie zasługują Aneta Dąbrowa i Maria Kret.

Biuletyn Informacyjny Nr 13 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Sylwia Wota. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
- 22 -

Podziękowania
Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom, Babciom, Dziadkom, Ciociom
i wszystkim bliskim naszych uczniów, którzy zaangażowali się w przygotowanie
klasowych spotkań opłatkowych.
Dziękujemy Państwu za udział we wpólnym kolędowaniu.
Dziękujemy za wszelką pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali
w I semestrze bieżącego roku szkolnego.
Gorące podziękowania dla wszystkich rodziców z kl. I/II/IIIa za współpracę i pomoc
w organizacji życia klasy.
Pani: Annie Fabijan oraz państwu Lasek za pomoc przy organizacji imprez klasowych.
Paniom: Monice Król, Iwonie Polak, Joannie Stadnik, Agnieszce Zarębińskiej,
Barbarze Szumowskiej za udział w organizowanych uroczystościach, bardzo dobry
kontakt , a także za wzorową dotychczasową współpracę.
Paniom: Teresie Kaczor, Agnieszce Kleczyńskiej, Paulinie Kozik za zaangażowanie
w życie klasy oraz dziadkowi Marcina Kleczyńskiego panu Adamowi Skoplakowi za
pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczek klasowych.
Paniom: Władysławie Jaromin i Danucie Dądzik za partycypowanie w kosztach
prowadzenia zajęć kulinarnych. Paniom: Władysławie Jaromin i Monice Dymurskiej za
pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych. Pani Monice Dymurskiej za stałą
gotowość do współpracy. 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.
Pani: J. Kubackiej za przygotowanie babeczek z dynią w ramach dnia „Zdrowego
Śniadania”. Paniom: Renacie Kawaler i Dorocie Opoce za udział w spotkaniu
czytelniczym „Jesień wierszem malowana”. Pani Małgorzacie Kuć za przygotowanie
spotkania z górnikiem z Kopalni Soli w Wieliczce i słodkie upominki. Pani Renacie
Kawaler za zaangażowanie w życie klasy i wsparcie podczas wycieczek klasowych.
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Pani Irenie Wilk za uczestniczenie w wycieczkach klasowych.
Pani Bogusławie Bartkowskiej za zorganizowanie przyjęcie urodzinowego swojej córki
dla wszystkich uczniów w jej domu rodzinnym. Paniom: Bartkowskiej, Kowalczyk
i Dąbrowie za wręczenie uczniom upominków gwiazdkowych. Pani Kret za przekazanie
uczniom materiałów do zajęć plastycznych.
Pani Wandzie Wątorskiej za bezinteresowne, prowadzenie z naszymi uczniami zespołu
muzycznego. Serdecznie dziękujemy.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów w I semestrze
i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku
podczas ferii zimowych.

Zespół Redakcyjny Biuletynu
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