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Z życia Ośrodka
Podsumowanie I semestru przez Pana Dyrektora
W bieżącym semestrze dokonano zakupu:
- programu komputerowego do prowadzenia biblioteki,
- mebli do szkoły i internatu,
- gablot do korytarza szkolnego,
- 10 komputerów stacjonarnych,
- 35 laptopów dla nauczycieli,
- ksera kolorowego,
- ksera czarno-białego,
- 40 stolików uczniowskich regulowanych,
- 40 krzeseł uczniowskich regulowanych,
- elementów do ogrodu zabaw dla dzieci młodszych (zostaną zamontowane wiosną
w ogródku przy świetlicy szkolnej),
- tablic informacyjnych do ogrodu przyrodniczego (zostaną zamontowane wiosną
w środkowym ogródku),
- siłowni zewnętrznej (zostanie zamontowana wiosną przy boisku szkolnym),
- patelni elektrycznej do kuchni,
- fontanny (do klombu przy internacie),
- bezpiecznej nawierzchni pod elementy na placu zabaw,
- paneli zewnętrznych do ścieżki spacerowej w ogródku zabaw,
- narzędzi, wypalarek, grawerek do pracowni drewna,
- 4 kompletów do prasowania (żelazka i deski) do pracowni gospodarstwa domowego,
- elementy do rozbudowy komputerów stacjonarnych,
- mebli do biblioteki,
- oświetlenia świątecznego na zewnątrz,
- dodatkowych grzejników centralnego ogrzewania do pracowni: gospodarstwa domowego
i ogrodnictwa,
- drukarki do sekretariatu.
A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.
Przekazanie Czeku Fundacji „Auchan” dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
5 października 2016 roku w Firmie „AUCHAN” Polska sp. z o. o. odbyła się uroczystość
wręczenia czeku na ręce pana dyrektora SOSW Nr 2 w Krakowie Józefa Pacuły
i Towarzystwa Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Kształcenia Specjalnego.
Kwota 10 050 Euro, którą otrzymał nasz Ośrodek w wyniku wygranego konkursu.
Zostanie ona przeznaczona na realizację projektu „Przylądek Auchan”. Będzie to plac
zabaw, na którym nasi uczniowie będą mogli usprawniać i rozwijać zaburzone funkcje
wszystkimi zmysłami.

Biuletyn Informacyjny Nr 15 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
-2-

Z życia Szkoły
Uroczystości, akademie szkolne
- Akademia z okazji Święta Niepodległości: 10 listopada 2016 roku uczniowie pod
kierunkiem pań: Grażyny Ciosek i Moniki Jaroszyńskiej zaprezentowali wzruszającą
inscenizację kształtującą patriotyczną postawę.
- Akademia z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej: 14 października 2016 roku
uczniowie wraz z paniami: Agnieszką Klubą, Anetą Kozak i Renatą Sobczyszyn
przygotowali pełną humoru inscenizację „Z życia Ośrodka”.
- Spotkanie Opłatkowe: 21 grudnia 2016 roku w naszej Szkole odbyła się wielka
rodzinna Wigilia. Po obejrzeniu „Jasełek” przygotowanych przez Zespół „Sigma”,
nauczyciele, uczniowie i zaproszeni goście – Rodziny naszych uczniów zasiedli do
wspólnego stołu. Wszystko odbyło się tradycyjnie – po odczytaniu fragmentu Ewangelii,
złożyliśmy sobie świąteczne życzenia dzieląc się opłatkiem, a przy świątecznym
kolędowaniu zasiedliśmy do wieczerzy.
- Szkolne kolędowanie: 19 stycznia 2017 roku w naszej Szkole odbyła się rodzinne
kolędowanie. Uczniowie z wychowawcami, rodzinami prezentowali swoje muzyczne
talenty grając i śpiewając kolędy i pastorałki.
Andrzejki
23 listopada 2016 roku uczniowie Gimnazjum i SPdP bawili się na zabawie
Andrzejkowej. Nie zabrakło wróżb, tańców i pysznego poczęstunku. W przygotowanie
imprezy włączyli się chętni uczniowie wraz z wychowawcami. Tradycyjnie poczęstunek
przygotowali uczniowie pod kierunkiem pań: Danuty Adrych – Prośniak, Doroty Brach
i Renaty Sobczyszyn.
24 listopada 2016 roku uczniowie Szkoły Podstawowej świętowali Andrzejki.
Z Uniwersytetu Pedagogicznego wypożyczyliśmy prawdziwą wiedźmę, która
przepowiadała przyszłość wszystkim chętnym, nawet nauczycielom. Jej uzdolnienia
i rzetelność mieliśmy zagwarantowane certyfikatem. Wróżyliśmy m.in.z wosku, ostrużyn,
magicznych kart. Na koniec uszczęśliwieni przepowiednią świetlanej przyszłości
tańczyliśmy do zachodu słońca. Siły wzmocniliśmy poczęstunkiem przygotowanym przez
nasze starsze koleżanki i kolegów.

Z życia klas, wycieczki szkolne
Klasa I/IIz - wychowawczyni mgr Anna Koper:
- Świętowanie urodzin klasowych.
- Świętowanie Dnia Chłopaka - zabawa dla całej szkoły.
- Wycieczki do Parku im. W. Bednarskiego „Obserwacja jesieni”, „Obserwacja
nadchodzącej zimy”.
- Wycieczka na Rynek Krakowski.
- Wyjście do Centrum Handlowego M1 na wystawę rzeźb z piasku.
- Wizyta na cmentarzu Rakowickim.
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- Wyjście do kina Cinema City Bonarka na film animowany pt. „Sekretne Życie
Zwierzaków Domowych”.
- Udział w Andrzejkach.
- Udział w biciu rekordu w RKO.
- Mikołajki klasowe.
- Wigilia klasowa.
- Występ na wspólnym kolędowaniu.
- Świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
- Wyjście do Teatru Groteska na spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Baśnie Braci Grimm” połączone ze
spotkaniem z Mikołajem.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”. Udział
w warsztatach teatralnych.
Klasa I/IIa - wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód:
- Wyjście do Teatru Groteska na spektakl pt. „Kopciuszek”.
- Udział w rozgrywkach piłkarskich KS „Borek”.
- Przed świętem Wszystkich Świętych wyjście na cmentarz przy ulicy Zawiłej.
- Zapoznanie z pracą weterynarza w przychodni weterynaryjnej przy ul. Konrada.
- Wizyta Mikołaja.
- Uroczyste Spotkanie Opłatkowe.
- Wspólne kolędowanie.
Klasa IIIz - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Uroczyste urodziny Oli, Przemka i Grzegorza.
- Podziwianie piaskowych rzeźb znanych bohaterów filmowych w M1.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Odwiedziny św. Mikołaja.
- Wyjście do Cinema City na film pt. „Sekretne życie zwierzaków domowych”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
- Wyjście do Teatru Groteska na spektakl pt. „Brzydkie Kaczątko”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Baśnie Braci Grimm”.
- Wycieczka na krakowski Rynek – podziwianie zabytków i pokazu gigantycznych baniek
mydlanych.
- Uroczyste Spotkanie Opłatkowe.
- Uczestniczenie w występach, uroczystościach, akademiach i konkursach szkolnych.
- Występ podczas wspólnego kolędowania.
- Występ dla babć i dziadków z okazji Ich święta.
Klasa IVa - wychowawczyni mgr Agata Adamek:
- Udział w warsztatach plastyczno – tanecznych „Kurpiowska leluja” w Centrum
Młodzieży.
- Wyjście do Teatru Groteska na spektakl pt. „Baśń o Dobrym Kopciuszku i Złych
Siostrach”.
- Udział w warsztatach plastyczno – tanecznych „Parada smoków” w Centrum Młodzieży.

Biuletyn Informacyjny Nr 15 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
-4-

- Wyjście do Szkoły Muzycznej na koncert Mikołajkowy.
- Udział w Andrzejkach, Mikołajkach, Spotkaniu Opłatkowym.
- Udział całej klasy w konkursach plastycznych: „Jesień w witrażu”, „Jesienne drzewo”,
„Moje Boże Narodzenie”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”. Udział
w warsztatach teatralnych.
- Występ podczas wspólnego kolędowania.
Klasa V/VIz - wychowawczyni mgr Justyna Nuckowska
- Wyjście do Teatru Groteska na przedstawienie pt. „Kopciuszek”.
- Wyjście do CH Bonarka.
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego.
- Udział w szkolnej akcji bicia rekordu w RKO.
- Wyjście na Cmentarz Rakowicki.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert „Muzyka i komputer”.
- Udział w zabawie Andrzejkowej.
- Wyjście na Pocztę Polską.
- Mikołajki klasowe.
- Wyjście do szkoły muzycznej im. B. Rutkowskiego na koncert mikołajkowy.
- Uroczysta Wigilia.
- Oglądanie Szopek Krakowskich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
- Uczestniczenie w występach, uroczystościach, akademiach i konkursach szkolnych.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
- Uroczyste świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
- Udział w szkolnych konkursach: plastyczno – technicznych: „Mój czworonożny
przyjaciel”, „Jesienne Witraże”, „Jesienne drzewo”, „Różaniec”, „Moje Boże
Narodzenie”.
- Czynne wspieranie szkolnych akcji: „Góra Grosza”, „Nakrętki”, „Gwiazdka dla
zwierzaka”.
Klasa V/VIa - wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Udział w akcji bicia rekordu w RKO.
-Udział i wyróżnienie w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże
Narodzenie”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Robinson Crusoe”.
- Prezentowanie swoich umiejętności przed studentami UP podczas zajęć otwartych.
- Udział w konkursach plastycznych: „Witraż jesienny”, „Jesienne drzewo”, „Mój
czworonożny przyjaciel”, „Moje Boże Narodzenie”.
- Udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Czad i ogień. Obudź czujność”.
- Świętowanie urodzin uczniów.
- Udział w akcji „Bieg po zdrowie” organizowanym przez krakowski Sanepid.
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Klasa IA – wychowawczyni mgr Izabela Włodarz
- Udział w mistrzostwach województwa małopolskiego w piłce nożnej dziewcząt
i chłopców (Skotniki).
- Udział w zawodach województwa małopolskiego w biegach przełajowych (Szymbark).
- Udział w zawodach rowerowych „Eliminator Pychowicki”.
- Współorganizacja i udział w zawodach międzyszkolnych w piłce siatkowej.
- Udział w zawodach międzyszkolnych w tenisie stołowym.
- Wyjście do Galerii Kazimierz na wystawę klocków lego.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Robinson Crusoe”.
- Udział w akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka”.
- Udział w szkolnej zabawie Andrzejkowej.
- Uroczysta Wigilia Klasowa.
- Występ podczas wspólnego kolędowania.
Klasa IZ – wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba
- Świętowanie urodzin Stanisława i Natalii.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Wizyta Mikołaja.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Udział w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
- Wyjście do filharmonii na koncert „Muzyka i komputer”.
- Wyjście do sklepu „Biedronka” – robimy wspólnie zakupy.
- Występ podczas wspólnego kolędowania.
Klasa IIA – wychowawczyni mgr Aneta Kozak
- Wycieczka na wystawę i do sali doświadczeń lego.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Robinson Crusoe”.
- Wyjście na Targi Bożonarodzeniowe.
- Przygotowanie i przeprowadzenie kiermaszu Bożonarodzeniowego.
- Udział w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
- Udział uczniów w zawodach sportowych w szkole i poza nią.
- Uroczysta Wigilia Klasowa.
- Występ podczas wspólnego kolędowania.
Klasa IIZA– wychowawczyni mgr Anna Czaniecka
- Imprezy klasowe: powitanie jesieni, powitanie zimy.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl pt. „Baśń o dobrym Kopciuszku i złych
siostrach”.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert pt. „Muzyka i komputer”.
- Udział w zabawie andrzejkowej.
- Wyjście do szkoły muzycznej im. B. Rutkowskiego na koncert mikołajkowy.
- Wyjście do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa na wystawę szopek.
- Wizyta Mikołaja.
- Uczestniczenie w występach, uroczystościach, akademiach i konkursach szkolnych.
- Uroczysta Wigilia Klasowa.
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- Występ podczas kolędowania.
- Udział wszystkich uczniów szkolnych konkursach plastyczno – technicznych.
- Udział w zbiórce nakrętek i baterii.
- Kreowanie zachowań proekologicznych na co dzień – segregowanie makulatury, plastiku
oraz nakrętek w klasie.
Klasa IIZB – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak
- Wyjście do „Galerii Kazimierz” na wystawę klocków lego.
- Świętowanie imienin Edyty i urodzin Leona.
- Wycieczka w góry „Kudłacze jesienią”.
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego.
- Wyjście na Cmentarz Podgórski.
- Trzydniowa wycieczka do Nowego Targu.
- Odwiedziny Mikołaja.
- Udział w zajęciach i koncercie „Mała Filharmonia”.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Występ podczas kolędowania.
- Udział w Akcjach „Baterie”, „Nakrętki”, „Gwiazdka dla zwierzaka”, „Góra grosza”.
- Wszyscy uczniowie zaangażowali się w działalność harcerską.
Klasa IIIA – wychowawczyni mgr Grażyna Bartosik
- Wycieczka na wystawę klocków lego w Galerii Kazimierz.
- Uczestnictwo w biciu rekordu Guinessa w RKO.
- Uczniowie występowali podczas wszystkich akademii szkolnych.
- Uczniowie reprezentowali Ośrodek podczas zawodów w footsalu, tenisa stołowego,
zawodów rowerowych, rozgrywek w piłce siatkowej oraz kręglach.
- W ramach preorientacji zawodowej dwa wyjścia na dni otwarte do szkół zawodowych.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Mały Książe” oraz czynne włączenie
się w warsztaty teatralne.
- Udział uczniów w Ogólnopolskim Konkursie pt. „Czad i ogień. Obudź czujność”
organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Udział
w uroczystej gali finałowej w siedzibie Ministerstwa w Warszawie, gdzie młodzież
udzielała wywiadów oraz była uwieczniana na taśmach filmowych i fotografiach licznie
przybyłych dziennikarzy. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczył nam osobiście Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Po powrocie emocje nie opadły, bowiem zostaliśmy
zaproszeni do radia Kraków na wywiad.
- Uroczysta wigilia klasowa.
- Występ podczas kolędowania.
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Klasa IIIZ – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Udział w warsztatach plastyczno – tanecznych „Kurpiowska leluja” w Centrum
Młodzieży.
- Udział w szkolnej akcji bicia rekordu w RKO.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”. Udział w warsztatach
teatralnych.
- Całodzienna wycieczka do term w Białce Tatrzańskiej.
- Udział w warsztatach plastyczno – tanecznych „Parada smoków” w Centrum Młodzieży.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”. Udział
w warsztatach teatralnych.
- Udział w warsztatach plastyczno – tanecznych „Na krakowskim Kazimierzu” w Centrum
Młodzieży.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Mały Książe”. Udział w warsztatach
teatralnych.
- Całodzienna wycieczka do term w Chochołowie.
- Udział w szkolnej zabawie Andrzejkowej.
- Wizyty Mikołaja.
- Udział wszystkich uczniów w zajęciach i koncercie „Mała Filharmonia”.
- Udział wszystkich uczniów w konkursie recytatorskim „Moje Boże Narodzenie”.
- Uroczysta Wigilia Klasowa.
- Świętowanie 18 urodzin Wiktorii.
- Występ podczas szkolnego kolędowania.
- Udział wszystkich uczniów w szkolnych konkursach plastycznych: „Mój czworonożny
przyjaciel”, „Witraż jesienny”, „Jesienne drzewo”, „Moje Boże Narodzenie”.
- Udział uczniów w międzyszkolnym konkursie plastycznym: „Legendy Krakowa”.
- Udział uczniów w akcji „Nakrętki”.
- Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z panią Teresą Pałką ucznia Kamila Kucharskiego.
- Wyjazd 2 uczniów na harcerskie „Andrzejki”.
- Reprezentowanie Ośrodka w zawodach pływackich.
Klasa IAP – wychowawczyni mgr Monika Porębska
- Uczniowie dwukrotnie wzięli udział w warsztatach plastyczno – tanecznych w Centrum
Młodzieży.
- Uczniowie brali dwukrotnie brali udział w przedstawieniach teatralnych oraz warsztatach
teatralnych w Teatrze Współczesnym.
- Uczniowie zdobyli Patenty Górnicze, po pokonaniu Górniczej Trasy w Kopalni Soli
w Wieliczce.
- Uczniowie klasy zaprosili kolegów z klasy III BP na imprezę zorganizowaną z okazji
Dnia Chłopaka (wyjście do kina i poczęstunek).
- Wszyscy uczniowie wystąpili podczas koncertu „Małej Filharmonii”.
- Świętowano urodziny, zorganizowano trzy przyjęcia urodzinowe.
- Zorganizowano słodki poczęstunek z okazji mikołajek.
- Wraz z uczniami klasy III BP świętowano Opłatek.
- Występ podczas kolędowania.
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- Wszyscy uczniowie brali udział w konkursach plastycznych i artystycznych
organizowanych na terenie szkoły, zdobywając nagrody i wyróżnienia.
- Udział w Akcjach: „Nakrętki”, „Góra Grosza”, „Gwiazdka dla Zwierzaka”.
Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”.
- Całodniowa wycieczka na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej.
- Całodniowa wycieczka na baseny termalne do Chochołowa.
- Klasowe świętowanie urodzin uczniów.
- Wyjścia do sklepu spożywczego – robienie zakupów na zajęcia.
- Wizyta Mikołaja.
- Udział klasy w międzyszkolnym konkursie polonistycznym „W zaczarowanym świecie
krakowskich legend” w Skawinie.
- Udział w zajęciach i koncercie zespołu muzycznego „Mała Filharmonia”.
- Uroczysta Wigilia.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
- Udział w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych przez nasz Ośrodek.
- Uczeń Rafał Klimas (nauczanie indywidualne): wyjście do kina Cinema City
Zakopianka na film pt. „Wilk w owczej skórze”, wycieczka do Wieliczki – zwiedzanie
Kopalni Soli, udział w konkursach, w których otrzymywał nagrody i wyróżnienia.
Klasa IIBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz
- Udział w akcji „Dzień Zdrowego Śniadania”.
- Udział w akcjach „Zbieramy baterie”, „Gwiazdka dla zwierzaka”.
- Uczniowie opiekują się pracownią przyrodniczą.
- Udział uczniów w zajęciach i koncercie „Mała Filharmonia”.
- Udział w konkursie recytatorskim „ Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”.
- Udział w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Legendy Krakowa”.
- Wszyscy uczniowie brali udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Udział w zawodach sportowych - pływanie, zdobywanie medali i pucharu.
- Całodzienna wycieczka do term w Chochołowie.
-Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na przedstawienie baletowe pt. „Śpiąca królewna”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na przedstawienie pt. „Robinson Crusoe”.
- Wyjście do kina na film pt. „Po prostu przyjaźń”.
- W ramach czasu wspólnie spędzonego z rodziną powstały piękne ozdoby wykonane na
choinkę klasową - konkurs rodzinny.
- Imprezy klasowe: Dzień chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, Wigilia Klasowa.
- Występ w szkolnym kolędowaniu.
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Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak
- Wycieczka do pawilonu ogrodniczego i podziwianie magicznego świata roślin.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dziady”.
- Całodniowa wycieczka na baseny termalne do Białki Tatrzańskiej.
- Całodniowa wycieczka na baseny termalne do Chochołowa.
- Wyjazd na turnus rehabilitacyjny z panią Teresą Pałką uczennic Natalii Kawuli i Anety
Dąbrowy.
- Klasowe świętowanie urodzin i imienin Agnieszki i Łukasza.
- Wizyta Mikołaja.
- Udział całej klasy w zajęciach zespołu muzycznego „Mała Filharmonia”.
- Udział w koncercie kolęd zespołu muzycznego „Mała Filharmonia”.
- Uroczysta Wigilia w klasie z udziałem Rodziców, zorganizowana wspólnie z klasą II AP.
- Udział w szkolnym kolędowaniu.
- Udział uczniów w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych w naszym
Ośrodku.
Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek
- Całodniowa wycieczka do Kopalni Soli w Wieliczce. Uczniowie przebrani w stroje
górnicze przeszli kilkukilometrowa trasę pod ziemią, zdobywając górniczce certyfikaty,
poznając codzienną, trudną pracę górników oraz historie Kopalni.
- Z okazji Dnia Chłopaka wyjście do Cinema City Zakopianka na film pt. „Sekretne życie
zwierzaków domowych”.
- Występ uczniów w szkolnych akademiach.
- Udział uczniów w większości szkolnych konkursach plastycznych.
- Przeprowadzenie corocznej zbiórki makulatury - pozyskane fundusze z jej sprzedaży
przeznaczone zostały na zakup materiałów plastycznych do zajęć.
- Udział wszystkich uczniów w zajęciach muzycznych i koncercie „Małej Filharmonii”.
- Świętowanie urodzin i imienin kolegów.
- Występ podczas szkolnego kolędowania.
Wycieczka na baseny termalne
4 października 2016 roku uczniowie klas: IIIZ, IIAP, IIBP i IIIAP wraz
z wychowawczyniami: Renatą Sobczyszyn, Dorotą Brach i Danutą Adrych dbali
o zdrowie i kondycję fizyczną relaksując, pływając i bawiąc się na basenach termalnych
w Białce Tatrzańskiej.
22 listopada 2016 roku uczniowie klas: IIIZ, IIAP, IIBP i IIIAP wraz
z wychowawczyniami: Renatą Sobczyszyn, Dorotą Brach, Zofią Rysiewicz i Danutą
Adrych dbali o zdrowie i kondycję fizyczną na basenach termalnych w Chochołowie.
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Konkursy, spotkania, warsztaty, występy
Szkolny konkurs plastyczny „Witraż jesienny”
Konkurs zakończył się 31 października 2016 roku. Wspaniałe prace naszych zdolnych
uczniów zdobiły główny korytarz szkoły. W konkursie wzięło udział 55 uczniów naszego
Ośrodka. Nagrodzeni w Szkole Podstawowej: I miejsce Dawid Jakubczyk, II miejsce
Marcin Kleczyński, III miejsce Klaudia Kaczor. Nagrodzeni w Gimnazjum: I miejsce
Wiktoria Kotarba, II miejsce Oliwia Bober, III miejsce Stanisław Kmak, Maria Juruś.
Nagrodzeni w Szkole Przysposabiającej do Pracy: I miejsce Rafał Klimas, II miejsce
Michał Kawaler, III miejsce Kamil Koziara. Gratulujemy wszystkim wspaniałym
Artystom! Konkurs zorganizowała pani Anna Wiśniewska.
Konkurs plastyczno – techniczny „Jesienne drzewo”
9 grudnia 2016 roku rozdano nagrody laureatom konkursu, wzięło w nim udział wielu
uczniów naszej szkoły. Wszystkie prace były bardzo ciekawe, barwne i oryginalne.
Wykonane różnorodnymi technikami. Niektóre klasy wykonały prace zbiorowe.
Przepiękne drzewa zdobiły szkolny korytarz przez wiele dni. Nagrodzeni uczniowie: Julia
Szumowska, Aleksandra Maciejasz, Łukasz Oliwa, Jan Kucała, Aneta Dąbrowa,
Magdalena Filiciak, Kamil Bodurka, Anita Mętel, Jakub Grzyb, Łukasz Czernecki,
Marcelina Stach, Weronika Zielińska, Stanisław Kmak, Magdalena Mika, Marcin
Kleczyński. Wyróżnieni uczniowie: Piotr Wideł, Natalia Opoka, Mateusz Pałosz,
Michał Kawaler, Natalia Zielińska, Oskar Klima, Michał Bizoń, Karolina Bogacz,
Dawid Jakubczyk, Mateusz Klita, Justyna Urbaniec, Natalia Sitarz, Mateusz Gruca,
Justyna Woszczyna, Andrzej Cieślik, Angelika Mrozowska, Jakub Turski, Oliwia
Bober, Natalia Kawula, Wiktoria Pudlik, Alicja Kowolos, Patrycja Czarnecka, Alan
Cichoń, Michał Bizoń, Kinga Poślińska, Mariola Łatas, Agnieszka Podgórska, Rafał
Klimas, Dominik Baranik, Dawid Komorowski. Prace zbiorowe wykonały i otrzymały
nagrody klasy: IVa, IIIz Szkoła Podstawowa, IIIZ Gimnazjum. Wszystkim artystom
gratulujemy! Organizatorzy panie: Agata Adamek i Anna Czaniecka.
Międzyszkolne konkursy plastyczne
Uczniowie Szkoły Podstawowej przygotowali z panią Małgorzatą Babik prace na
zewnętrzne konkursy plastyczne: „Wszystko na niebiesko” zorganizowany przez SOSW
przy ul. Spadochroniarzy, „Jesienne duszki i leśne skrzaty” zorganizowany przez MDK
„Dom Harcerza” przy ul. Lotniczej w Krakowie.
Koncert Kolęd w wykonaniu „Małej Filharmonii”
15 grudnia 2016 roku uczniowie biorący udział w zajęciach umuzykalniających „Mała
Filharmonia” prowadzonych przez Panią Wandę Wątorską zaprezentowali swoje
umiejętności podczas koncertu kolęd. Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Wandzie
Wątorskiej za bezinteresowne prowadzenie zajęć z naszymi uczniami. „Mała Filharmonia”
to miejsce, gdzie każdy osiąga sukces, a koncert w wykonaniu Zespołu to niezwykle
wzruszające widowisko.
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Ogólnopolski konkurs „Czad i ogień. Obudź czujność”
Uczniowie naszego Ośrodka wzięli udział w Ogólnopolskim konkursie na spot dotyczący
pożarów i zatruć tlenkiem węgla. Wśród 241 prac nasz zespół został wyróżniony
i otrzymał nagrodę pieniężną. Młodzież otrzymała pamiątkowe dyplomy oraz upominki.
Nagrody wręczył młodzieży minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podczas
uroczystej gali konkursowej w siedzibie ministerstwa w Warszawie. Film z uczniami
przygotowała pani Grażyna Bartosik. Następnie laureaci zostali zaproszeni do radia
Kraków, gdzie udzielili wywiadu na temat jak powstawał nasz film, a zaproszony rzecznik
Straży Pożarnej wręczył młodzieży pamiątkową statuetkę za dotychczasowe osiągnięcia
i zaangażowanie. Uczniowie podczas wizyty mieli również okazję zwiedzić siedzibę radia
i poznać jak powstają informacje radiowe „od kuchni”.
Konkurs plastyczny „Moje Boże Narodzenie”
Konkurs rozstrzygnięto 16 grudnia 2016 roku. Wzięli w nim udział uczniowie naszego
Ośrodka. Prace zdobią korytarz naszej szkoły. Wyniki konkursu: Szkoła Podstawowa
I miejsce Dawid Jakubczyk, Marcin Kleczyński, II miejsce Natan Szydłowski,
III miejsce Julia Szumowska, Oliwia Maj, Paulina Puchacka. Wyróżnienia: uczniowie
klasy IIIz Szkoły Podstawowej, Łukasz Oliwa, Piotr Wideł, Klaudia Kaczor,
Marcelina Stach, Agnieszka Podgórska. Wyniki konkursu: Gimnazjum I miejsce Jakub
Grzyb, Paweł Kocajda. Wyróżnienie: uczniowie klasy IIIZ Gimnazjum. Wyniki
konkursu: Szkoła Przysposabiająca do Pracy I miejsce Natalia Opoka, II miejsce Rafał
Klimas, III miejsce Michał Kawaler. Wyróżnienia: Mateusz Klita, Aleksander
Kubacki, Tomasz Młynarczyk. Organizator konkursu pani Justyna Nuckowska.
Konkurs „Najpiękniejsze wiersze na Boże Narodzenie”
20 grudnia 2016 roku w świątecznym nastroju odbyła się IX edycja konkursu
recytatorskiego. I miejsce zajęli: Stanisław Kmak, Mateusz Gruca, II miejsce Natalia
Opoka, Michał Kawaler, Jakub Fądziel, III miejsce zajęła Justyna Woszczyna.
Wyróżnienie otrzymali uczniowie klasy IVa oraz Andżelika Mrozowska, zaś specjalne
wyróżnienie za stworzenie świątecznego nastroju otrzymali uczniowie klasy IIIZ
Gimnazjum. Serdecznie gratulacje! Organizator konkursu pani Zofia Rysiewicz.
Spektakle w Teatrze Współczesnym
Dzięki uprzejmości Dyrekcji Teatru Współczesnego w Krakowie i serdecznej współpracy
z Panią Kierownik Biura Organizacji Widowni uczniowie naszej placówki zostali
zaproszeni w roku szkolnym 2016/2017 na następujące spektakle: „Dziady” uczniowie
klas IIIZ, IIAP, IIIAP z paniami: Renatą Sobczyszyn, Dorotą Brach (21 września).
„Robinson Crusoe” uczniowie klas VI i IIA z paniami: Anną Wiśniewską, Anetą Kozak
i Renatą Sobczyszyn (7 października). „Przygody Koziołka Matołka” uczniowie klas IIz,
IIIZ, IAPz paniami: Edytą Kowalczyk, Renatą Sobczyszyn i Moniką Porębską
(7 listopada). „Robinson Crusoe” uczniowie klas IA, IIBP, IIIAP z paniami: Renatą
Sobczyszyn, Zofią Rysiewicz, Danutą Adrych - Prośniak (10 listopada). „Mały Książe”
uczniowie klas IIIA i IIIZ z paniami: Grażyną Bartosik i Renatą Sobczyszyn
(16 listopada). „Przygody Koziołka Matołka” uczniowie klas I/IIz, IVa, V/VIz, IIAZ,
IIIZ (Bartosz) z paniami: Anną Koper, Agatą Adamek, Justyną Nuckowską, Anną
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Czaniecką, Renatą Sobczyszyn (17 stycznia). Po spektaklach uczniowie uczestniczyli
w warsztatach prowadzonych przez aktorów Teatru Współczesnego. Współpracę
z Teatrem podjęła i organizatorem wyjść jest pani Renata Sobczyszyn.
Warsztaty plastyczne w Auchan
13 stycznia 2017 roku uczniowie z kilku klas pod opieką pań Małgorzaty Babik i Agaty
Adamek wzięli udział w warsztatach plastycznych zorganizowanych w Auchan
w CH Bonarka. Podczas zajęć uczniowie rozwijając wyobraźnię i kreatywność tworzyli
kolorowe maski karnawałowe.
Warsztaty w Staromiejskim Centrum Młodzieży
W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszych szkół uczestniczyli w warsztatach
plastyczno - tanecznych, na które zapraszały nas panie ze Staromiejskiego Centrum
Młodzieży przy ul. Szerokiej. W bieżącym roku szkolnym odbyły się następujące
warsztaty: „Kurpiowska leluja” 14 września 2016 roku. Udział wzięli uczniowie klasy
IVa z panią Agatą Adamek i panią Grażyną Ciosek oraz uczniowie klasy IIIZ z panią
Renatą Sobczyszyn. „Chińskie ryby szczęścia” 21 września 2016 roku. Udział wzięli
uczniowie klasy IVa z panią Agatą Adamek i panią Grażyną Ciosek oraz uczniowie klasy
IAP z panią Moniką Porębską. „Parada smoków” 12 października 2016 roku. Udział
wzięli uczniowie klasy IIBP z panią Agatą Adamek oraz uczniowie klasy IIIZ z panią
Renatą Sobczyszyn. „Na krakowskim Kazimierzu” - prace konkursowe 9 listopada
2016 roku. Udział wzięli uczniowie klasy IAP, IIBP, IIAP, z panią Agatą Adamek oraz
uczniowie klasy IIIZ z panią Renatą Sobczyszyn.
W Filharmonii Krakowskiej
18 listopada 2016 roku uczniowie klas: IZ pani Agnieszki Kluby, V-VI z pani Justyny
Nuckowskiej i IIZ A pani Anny Czanieckiej w piątek wysłuchali koncertu muzycznego
z cyklu „W labiryncie komputera” w Filharmonii Krakowskiej. Koncert jak zawsze
prowadziła Babcia Melodia, Dziadek Rytmus oraz Kuzynka Klawiaturka. Tym razem
prowadzący koncert zabrali dzieci za pomocą komputera w podróż z muzyką po Europie.
Wysłuchaliśmy utworów min. z Francji, Anglii, Czech, Hiszpanii, Norwegii, Rosji oraz
Polski.
Koncert Muzyczny w Szkole Muzycznej im. B. Rutkowskiego
7 grudnia 2016 roku uczniowie klas IVa pani Agaty Adamek, V/VIz pani Justyny
Nuckowskiej, IIZA pani Anny Czanieckiej oraz IAP pani Moniki Porębskiej wysłuchali
koncertu w Szkole Muzycznej przy ulicy Józefińskiej 10. Utwory grane były przez
uczniów tej szkoły na wielu instrumentach muzycznych między innymi: fortepianie,
harfie, kontrabasie, trąbce, skrzypkach, cymbałkach, puzonie i perkusji.
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Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Zbieramy Baterie”
Kontynuujemy udział w ogólnopolskiej akcji „ZBIERAJ BATERIE” organizowanej przez
firmę „Biosystem S.A.”. W ramach programu, uczniowie wspólnie z nauczycielami
i rodzicami, zbierają zużyte baterie do specjalnych pojemników. W sumie zebraliśmy już
5,5 ton baterii przyczyniając się do ochrony środowiska naturalnego. Już od trzech lat
uczniowie SPdP znajdują się na liście wyróżnionych, zamieniając baterie na punkty.
Wyróżniający się uczniowie to: Agnieszka Barycz, Michał Kawaler, Kamil Bodurka
i Michał Miśkiewicz. Podsumowanie szkolnej akcji jak co roku odbędzie się w kwietniu
na akademii z okazji Dnia Ziemi. Przynoś zużyte baterie do szkoły i przekazuj do sali
przyrodniczej nr 18 lub swojemu wychowawcy. Jeżeli umieścisz baterie w woreczku
razem z informacją o swoim imieniu i nazwisku, możesz liczyć na nagrodę indywidualną.
Koordynator akcji pani Zofia Rysiewicz.
Akcja „Góra Grosza”
To już siedemnasta edycja akcji zbierania monet w całej Polsce, organizowana przez
Towarzystwo „Nasz Dom”. Większość z Was wspiera tę akcję od lat. Duże zaangażowanie
wykazali uczniowie: Aneta Dąbrowa, Natalia Kawula, Tomek Jaromin, Marcin
Kleczyński, Klaudia Kaczor, Krzysztof Szczepanik. Za każdy Twój grosz dziękuję
w imieniu dzieci, którym pomagamy – organizator pani Agata Adamek.
Akcja „Gwiazdka dla zwierzaka”
W tym roku odbyła się kolejna edycja akcji „Gwiazdka dla zwierzaka”. Uczniowie
z naszego Ośrodka zebrali ponad 100 kg suchej karmy, konserw i smakołyków dla
bezdomnych zwierząt ze schroniska w Krakowie. W akcji wzięli udział uczniowie:
Natalia Opoka, Michał Kawaler, Agnieszka Barycz, Maja Wilk, Natalia Kawula,
Antoni Filiciak, Mateusz Klita, Edyta Dymurska, Tomasz Jaromin, Krzysztof
Szczepanik, Marcin Kleczyński, Klaudia Kaczor, Dawid Jakubczyk, Marcelina Stach,
Jacek Andruszko, Kacper Pawlik, Dagmara Dziubkowska, Szymon Wesołowski.
Nauczyciele
panie:
Monika
Jaroszyńska,
Izabela Włodarz, Anna
Brzezińska – Walasek, Grażyna Ciosek – Niemczewska, oraz pan Jerzy Wieszczak.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wrażliwość i wielkie serce.
Organizatorki akcji panie: Grażyna Ciosek – Niemczewska i Anna Brzezińska – Walasek.
Akcja „Nakrętki”
Nakrętki – koniec zbiórki! Przez kilka lat zbieraliśmy wspólnie plastikowe nakrętki dla
małego Karola z miejscowości Sucha Beskidzka. Dzięki Wam Karol ma potrzebny mu
specjalny wózek oraz może korzystać z odpłatnej rehabilitacji. Rodzice Karola postanowili
na razie zaprzestać zbierania nakrętek. W ich imieniu wszystkim uczniom oraz ich
rodzinom serdecznie dziękujemy za pamięć, wsparcie i udział w akcji. Jesteście wspaniali
i macie wielkie serca. W tym roku szkolnym nakrętki dla Karola przynosili uczniowie:
Maciejasz Aleksandra, Szydłowski Natan, Puchacka Paulina, Kleczyński Marcin,
Jakubczyk Dawid, Kaczor Klaudia, Stach Marcelina, Gałaś Aleksandra, Setkowicz
Wiktoria, Kotarba Wiktoria, Furgał Kamil, Dziubkowska Dagmara, Kmak
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Stanisław, Klita Mateusz, Barycz Agnieszka, Kuć Anna, Kawaler Michał, Cora
Monika, Parszywka Marcin, Kucała Jan, Kawula, Natalia, Dąbrowa Aneta, Kania
Paweł, Wilk Maja, Pliszka Paweł, Lasko Anita. Opiekun akcji pani Danuta Tańcula.
Bicie rekordu Guinessa w resuscytacji krążeniowo-oddechowej
17 października 2016 roku w naszej szkole odbyła się akcja bicia rekordu Guinessa
w RDK wykonywanej przez jak największą ilość osób. Do akcji włączyła się młodzież z
gimnazjum Nr 81. Przez pół godziny na trzech fantomach 28 osób przeprowadziło
resuscytację. Dziękujemy i gratulujemy! Organizator akcji pani Grażyna Bartosik.
Akcja „Zbiórka leków dla dzieci z Ukrainy”
Pracownicy naszego Ośrodka zebrali leki dla dzieci z Ukrainy i przekazali je
Proboszczowi Parafii Rzymsko – Katolickiej „Podwyższenia Krzyża Świętego” w Kijowie
Benedyktowi Krokowi. Akcją koordynował pan Andrzej Borzęta.

Zawody sportowe
s

Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej
15 września 2016 roku odbyły się zawody w piłce nożnej dla chłopców do lat 16, oraz
dziewcząt w kategorii Open. Turniej rozgrywany był w Skotnikach, na obiektach J&J
Center. Naszą szkołą reprezentowali zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. W zaciętej walce
chłopcy wywalczyli V miejsce, natomiast dziewczęta miejsce IV. Opiekę nad sportowcami
sprawowały panie: Sylwia Kosałka i Izabela Włodarz.
Trening Inter Campus
21 września 2016 roku młodzież naszego Ośrodka już po raz drugi miała okazję
uczestniczyć w treningu z włoskimi trenerami Inter Campus. Christian, Lorenzo i Andrea
przez ponad godzinę w Sieborowicach przeprowadzili wspaniały trening z młodzieżą.
Dziękujemy Dyrektorowi Domu Dziecka panu Urbańczykowi za zaproszenie i stworzenie
warunków do piłkarskiej zabawy. Opieka: pani Sylwia Kosałka i pan Dariusz Górak.
Jesienne biegi przełajowe
26 września 2016 roku w Parku Bednarskiego odbyły się jesienne biegi przełajowe.
Uczestnikami biegów byli uczniowie z Ośrodków: SOSW Nr 2 i SOSW Nr 6 w Krakowie.
Dziewczęta startowały na dystansie 1500 metrów, chłopcy na dystansie 2500 metrów.
Każdy z uczestników dostał medal za ukończony bieg. Gratulujemy zwycięzcom oraz
wszystkim osobom, które wzięły udział w biegu. Opieka panie: Sylwia Kosałka i Izabela
Włodarz oraz pan Dariusz Górak.

Biuletyn Informacyjny Nr 15 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
- 15 -

VII Mityng Pływacki
29 września 2016 roku na basenie Akademii Górniczo – Hutniczej nasz Ośrodek
reprezentowali uczniowie: Celina Tarnowska, Anna Kuć i Kamil Kucharski. Kamil
wywalczył złoty medal na 25 m. stylem grzbietowym. Ania zdobyła złoty medal w stylu
dowolnym. Celina zajęła czwarte miejsce. Serdecznie gratulujemy! Opieka pani Monika
Kołodziej.
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Biegach Przełajowych
29 września 2016 roku najszybsi uczniowie z naszej szkoły reprezentowali Ośrodek
w Wojewódzkich Biegach Przełajowych. Zawody odbyły się w Szymbarku, a trasa biegu
wiodła przez malownicze i górzyste drogi tej miejscowości. Nasze biegowe debiutantki:
Justyna Woszczyna i Angelika Mrozowska, miały do pokonania dystans 1300 m. Na mecie
finiszowały kolejno na ósmym i dziewiątym miejscu. Jacek Andruszko, startujący
w kategorii chłopców młodszych, dobiegł do metę na miejscu 15. Najdłuższą trasę mieli
do pokonania chłopcy starsi. Dystans ich biegu wynosił 2500 m. W tej kategorii startował
Szymon Wesołowski. W pięknej i zaciętej walce dobiegł do mety na miejscu czwartym.
Gratulujemy naszym zawodniczkom i zawodnikom! Opieka pani Izabela Włodarz.
Turniej Piłki Nożnej KS „Borek”
Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 46 wzięli udział w Turnieju Piłki Nożnej KS „Borek”.
Drużyny były zróżnicowane pod względem wiekowym, zaś nasi uczniowie byli najmłodsi,
dlatego ucieszyli się bardzo z wywalczonego VI miejsca! Najlepszym piłkarzem naszej
drużyny został Michał Bizoń. Opiekunowie panie: Sylwia Kosałka i Sylwia Mrzygłód.
XVII Małopolski Turniej Tenisa Stołowego
17 października 2016 roku na hali KS „Bronowianka” odbył się XVII Małopolski Turniej
Tenisa Stołowego Olimpiad Specjalnych. Nasz Ośrodek reprezentowali i zajęli miejsca:
V miejsce Monika Cora, IV miejsce Martyna Bucka, II miejsce Tomasz Młynarczyk,
V miejsce Paweł Kania, V miejsce Dariusz Fudalej. Gratulujemy i zachęcamy do dalszych
treningów. Opieka pani Monika Kołodziej.
Eliminator Pychowicki
21 października 2016 roku pięcioro uczniów z naszej szkoły wzięło udział w zawodach
rowerowych. Wyścig odbył się na Górce Pychowickiej. Trasa, jaką mieli zawodnicy do
pokonania wynosiła 1,3 km. Wygrywała osoba, która wyznaczony dystans pokonała
w najlepszym czasie. Zawody zorganizował SOSW Nr 1. Wynik naszych uczniów: Jacek
Andruszko I miejsce, Michał Głowa III miejsce, Kacper Pawlik IV miejsce, Szymon
Wesołowski IV miejsce, Norbert Warzycki IV miejsce. Pozytywny doping naszym
zawodnikom zapewnili uczniowie klasy IIIA. Opiekę sprawowały panie: Grażyna Bartosik
i Izabela Włodarz.
XV Ogólnopolski Miting Pływacki Osób Niepełnosprawnych
27 października 2016 roku w XV Ogólnopolskim Mitingu Pływackim Osób
Niepełnosprawnych naszą Szkołę reprezentowali: Celina Tarnowska, Anna Kuć, Tomasz
Młynarczyk i Kamil Kucharski. Tomek wywalczył brązowy medal w stylu dowolnym.
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Kamil zdobył brązowy medal w stylu grzbietowym. Ania i Celina zajęły IV miejsca.
Gratulujemy! Opieka pani Monika Kołodziej.
II Turniej w Bowlingu
Już po raz drugi nasi uczniowie mieli możliwość wzięcia udziału w II turnieju w Bowlingu
w Plazie – Kraków miedzy Szkołami: SOSW Nr 6, ZSS Nr 30, ZSS Nr 14, Wieliczka,
SOSW Nr 2. Emocji było co nie miara. Wszyscy bawili się doskonale i do samego końca.
Reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła III miejsce. Każdy z nich już wie, że trening
czyni mistrza i obiecali, że nie zaprzestaną przygody z kręglami. Opieka pani Sylwia
Kosałka i pan Dariusz Górak.
Nordic Walking w SOSW Nr 2
W bieżącym roku szkolnym w naszym Ośrodku pojawiła się nowa dyscyplina sportowa:
Nordic Walking. Nasi uczniowie zaczęli się z nią oswajać pod bacznym okiem instruktora
Nordic Walking pani Renaty Sobczyszyn, a następnie ćwiczą podczas zajęć
z nauczycielami WF-u. Powstał również Klub Nordic Walking – chętnych zapraszamy!
VI Ogólnopolski Mityng Pływacki Osób z Niepełną Sprawnością
18 listopada 2016 roku troje naszych uczniów wzięło udział w Mityngu Pływackim
w Tarnowie. Wszystkim naszym zawodnikom udało się zdobyć medale. Anna Kuć
wywalczyła złoty medal w stylu grzbietowym, Kamil Kucharski brązowy w stylu
grzbietowym, Tomasz Młynarczyk brązowy w stylu dowolnym. Gratulujemy i czekamy na
dalsze sukcesy! Opieka pani Monika Kołodziej.
II Międzyszkolny Turniej w Tenisie Stołowym i Turniej Bocce
W dniu 24 listopada 2016 roku w SOSW Nr 1 przy ul. Szujskiego odbył się Turniej
w Tenisie Stołowym i Turniej Bocce. Celem zawodów była popularyzacja tenisa
stołowego i gry w bocce jako sposobu na czynne spędzanie wolnego czasu. W turnieju
tenisa stołowego wzięli udział uczniowie z gimnazjum z podziałem na dziewczęta
i chłopców. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym rozgrywając po dwa mecze.
Naszą szkołę reprezentowali: Nikola Ferlacka I miejsce, Katarzyna Bobek III miejsce,
Szymon Wesołowski III miejsce, Jacek Andruszko IV miejsce. W turnieju Bocce naszą
szkołę reprezentowali uczniowie z SPdP: Monika Grudzień, Agnieszka Barycz,
Magdalena Więcek, Celina Tarnowska, które zajęły IV miejsce. Wszyscy zawodnicy
otrzymali nagrody a laureaci dyplomy, puchary i medale. Gratulujemy! Opiekun pani
Sylwia Kosałka.
VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej
W dniu 5 grudnia 2016 roku nauczyciele wychowania fizycznego SOSW Nr 2
zorganizowali VI Mikołajkowy Turniej Piłki Siatkowej Drużyn Mieszanych o Puchar
Dyrektora SOSW Nr 2. W imprezie udział wzięły 3 zespoły ze szkół: ZSS Nr 1,
ZSS Nr 14 oraz gospodarze SOSW Nr 2. Na parkiecie panowały niesamowite emocje.
W klasyfikacji końcowej szkoły zajęli następujące miejsca: I miejsce ZSS Nr 1, II miejsce
ZSS Nr 14, III miejsce SOSW Nr 2. Serdecznie dziękujemy za udział i zapraszamy na
kolejny turniej!
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Szkolny Turniej Halowej Piłki Nożnej Dwójek o Mistrzostwo SOSW Nr 2
Od 24 października 2016 do 28 listopada 2016 roku odbył się w naszej szkole Szkolny
Turniej Halowej Piłki Nożnej Dwójek o Mistrzostwo SOSW Nr 2. Do zawodów zgłosiło
się 10 drużyn. Walka była zacięta i pełna emocji, ale w duchu fair play. Mecze zostały
rozegrane systemem każdy z każdym. Klasyfikacja końcowa chłopców: I miejsce Szymon
Wesołowski i Jacek Andruszko, II miejsce Natan Szydłowski i Łukasz Oliwa, III miejsce
Mateusz Kojara i Krzysztof Szczepanik, IV miejsce Mateusz Gruca i Kamil Kucharski,
V miejsce Dawid Budziaszek i Stanisław Kmak. Klasyfikacja końcowa dziewcząt:
I miejsce Katarzyna Bobek i Nikola Ferlacka, II miejsce Sandra Mieszaniec i Dagmara
Dziubkowska, III miejsce Maria Bażela i Paulina Puchacka, IV miejsce Justyna
Woszczyna i Kinga Poślińska, V miejsce Daria Siatka i Andżelika Mrozowska. Wszystkim
gratulujemy! Uczestnicy dostali pamiątkowe medale, dyplomy i koszulki. Zapraszamy do
udziału w kolejnych turniejach!

Zespół Muzyczny „Promyk”
Szkolny Zespół Muzyczny „Promyk” zaprezentował się 8 grudnia 2016 roku
w Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Leć kolędo w świat”, który odbył się w Miechowie.
Uczniowie zostali nagrodzeni i docenieni za „wysoki poziom artystyczny, za
wzruszającą i przepiękną prezentację kolęd”. Wykonali trzy kolędy opracowane na
zespół instrumentalny złożony z keyboardów, metalofonów i instrumentów perkusyjnych
oraz wokalistów. W kategorii solistów wystąpili: Katarzyna Bobek, Andżelika Mrozowska
oraz Dawid Świętek. W ich wykonaniu mogliśmy między innymi usłyszeć pastorałkę
„Miała babcia krowę”, „Panie Jezu mały”, „Za kominem świerszczyk spał”.
Zespół występował także podczas szkolnych akademii z okazji: rozpoczęcia roku
szkolnego, święta KEN, święta odzyskania niepodległości oraz podczas szkolnego
koncertu kolęd.
Skład zespołu: Michał Głowa, Mateusz Piotrowicz, Norbert Warzycki, Monika
Grudzień, Mateusz Kojara – dzwonki. Nikola Ferlacka, Andrzej Cieślik, Aleksander
Kubacki, Paweł Pliszka, Sandra Mieszaniec – keyboardy. Katarzyna Bobek,
Andżelika Mrozowska, Daria Siatka, Martyna Bucka, Dawid Świętek, Dagmara
Dziubkowska - śpiew i instrumenty perkusyjne. Bardzo gratulujemy naszym artystom
wspaniałych występów! Zespół prowadzi pani Agnieszka Kluba.
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Z życia Internatu
Przez cały semestr Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary
Dopierały regularnie organizowały apele informacyjno-porządkowe, spotkania
integracyjne społeczności Internatu: grille jesienne, spotkania przy muzyce z zabawami
i konkursami, dyskoteki, Otrzęsiny, celebrowanie imienin i urodzin, uroczystości
i imprezy okolicznościowe oraz prowadził gazetkę samorządową.
Sekcje: plastyczna, muzyczna, sportowa, kulturalno-oświatowa i artystyczna (teatrzyk
„Sigma”), prowadzone przez wychowawców w ramach Samorządu przez cały czas dbały
o uprzyjemnienie i urozmaicenie dzieciom pobytu w Internacie organizując różnego
rodzaju zajęcia, konkursy, imprezy, wyjścia i wycieczki. Panie: Sylwia Wota, Marta Środa,
Joanna Bykowska-Gruszka i Ewa Pilch dbały o dekorację internatu, zdobiąc holl,
jadalnię, korytarze zgodnie z wydarzeniami kalendarzowymi i okolicznościowymi. Sekcja
porządkowa pod opieką pani Bożeny Spytek, dbała o higienę i porządek w Internacie,
prowadziła międzygrupowy konkurs czystości.
W listopadzie nawiązaliśmy współpracę z wolontariuszami z Gimnazjum Jezuitów
im. Św. Stanisława Kostki w Krakowie. Uczniowie Gimnazjum odwiedzają regularnie
naszych wychowanków. W I semestrze odbyły się 4 spotkania integracyjne:
- zajęcia sportowe i wspólny mecz koszykówki,
- spełniamy marzenia: wykonanie kartek świątecznych dla chorego Maćka,
- wokół legendy o Smoku Wawelskim,
- zabawa karnawałowa.
Pani Bożena Spytek prowadzi ścisłą współpracę z alumnami - wolontariuszami
z Wyższego Seminarium Duchownego, którzy wspomagają nas przy różnych okazjach.

WRZESIEŃ
W tym roku szkolnym dołączyło do nas kilku nowych wychowanków. Aby łatwiej było im
się zintegrować z koleżankami i kolegami z wszystkich grup Samorząd Internatu
zorganizował Apel, grilla oraz dyskotekę. Podczas tych spotkań wszyscy dobrze się
bawili, uczestniczyli w konkursach i nie mogli się rozstać.
W ramach akcji Sprzątanie Świata Samorząd zorganizował porządkowanie terenów
wokół Internatu.
We wszystkich grupach odbyły się liczne wyjścia, wycieczki rekreacyjno-przedmiotowe
i spacery. Korzystając z pięknej jesiennej pogody wędrowaliśmy po miejskich Parkach,
Plantach, Bulwarach Wiślanych. Pani Bożena Spytek zorganizowała dla wychowanków
wyjście „Poznajemy nasze miasto” – uczymy się jak bezpiecznie poruszać się
w ruchliwych miejscach. Grupy I i II dziewcząt pod opieką pań: Barbary Dopierały
i Barbary Żukowskiej wybrały się na pieszą wycieczkę na Kopiec Kraka. Dziewczynki
z najlepszą kondycją „wdrapały” się na samą górę. Dzieci pozostające na weekend pod
opieką pani Joanny Bykowskiej - Gruszki wzięły udział w Letnim Pikniku w Parku
Jordana.
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Korzystając z akcji „Zajrzyj do Nowej Huty”, organizowanej przez Muzeum
Historyczne, wychowankowie z panią Ewą Statek wybrali się na wycieczkę, podczas
której mieli okazję zapoznać się z dziedzictwem historycznym Nowej Huty.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim, w nowym roku szkolnym, kontynuuje cykl
zajęć edukacyjno-kulturalnych „Spacerkiem przez Kraków”. We wrześniu chłopcy:
- zwiedzili Muzeum Lotnictwa Polskiego, które posiada w swoich zbiorach ponad 200
samolotów i śmigłowców, ogromna ilość eksponatów zrobiła na nich olbrzymie wrażenie;
- dbając o doskonalenie tężyzny fizycznej, niezbędnej przy dłuższym zwiedzaniu,
odwiedzili Kręgielnię przy ul. Kamiennej 17;
- odwiedzili Kryptę Srebrnych Dzwonów na Wawelu, gdzie znajduje się grób marszałka
Józefa Piłsudskiego i grób pary prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich;
- w Galerii Sztuki mieszczącej się Międzynarodowym Centrum Kultury zwiedzili
wystawę „Moderna koszycka”, która przedstawiała obrazy namalowane w latach
dwudziestych XX wieku przez artystów z Koszyc.
Grupa regularnie korzysta z bogatego księgozbioru Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej
w Krakowie przy ul. Rajskiej 1.

PAŹDZIERNIK
3 października 2016 roku w internacie chłopcy obchodzili swoje święto - Dzień
Chłopaka. Oprócz życzeń od koleżanek czekały na nich dodatkowe atrakcje- wszyscy
panowie mogli powalczyć o tytuł „Super Chłopaka”. Aby na taki tytuł zasłużyć musieli
zmierzyć się z różnymi zadaniami, wykazać się wiedzą, siłą, zręcznością czy odwagą.
Niektóre z zadań okazały się prawdziwym wyzwaniem. Po ciężkich zmaganiach przyszedł
czas na relaks - poczęstunek i dyskotekę. Imprezę przygotowały panie: Iwona Danek
i Marta Gibska.
W drugim tygodniu październiku obchodziliśmy w Internacie XVI Dzień Papieski. Aby
uczcić pamięć św. Jana Pawła II przypomnieliśmy sobie mądrość Jego słów oraz Jego
przesłania, wspólnie śpiewaliśmy pieśni bliskie papieżowi. Udaliśmy się pod okno
papieskie oraz pod pomnik Jana Pawła II, gdzie w skupieniu wspominaliśmy naszego
papieża prosząc Go o wstawiennictwo. Wychowankowie z paniami Barbarą Żukowską
i Iwoną Danek zwiedzili także wystawę fotograficzną „Kraków stolicą Miłosierdzia”,
która przybliżyła nam tematykę tegorocznego hasła Dnia Papieskiego „Bądźcie świadkami
miłosierdzia” .
Podobnie jak we wrześniu we wszystkich grupach odbyły się liczne wyjścia i wycieczki
rekreacyjne, odwiedziliśmy m.in. Park Bednarskiego, Kładkę Ojca Bernatki, okolice
starego Podgórza, Rynku Głównego, Planty Krakowskie.
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Grupy: I, II i VI z panią Iwoną Danek i panem Maciejem Gibskim udały się na wycieczkę
do Parku Strzeleckiego, siedziby Bractwa Kurkowego. Była to ciekawa lekcja historii.
Poznaliśmy dzieje Krakowskiego Stowarzyszenia, jego założenia i cele. Oddaliśmy także
hołd wielkim postaciom historycznym: królowi Zygmuntowi Augustowi (założycielowi
Bractwa Kurkowego), królowi Janowi III Sobieskiemu, wielkiemu artyście i mężowi stanu
Ignacemu Paderewskiemu i Janowi Pawłowi II.
Dziewczynki z grupy I z panią Barbarą Żukowską w ramach wycieczek rekreacyjnoprzedmiotowych zwiedziły Krakowski Kazimierz.
Wychowankowie pod opieką pani Joanny Bykowskiej - Gruszki odbyli wycieczkę
„Śladami starego Krakowa”, podczas której zwiedzili zabytki Rynku Głównego,
Muzeum w Sukiennicach i Barbakan.
Chłopcy z grupy VI z panem Sylwestrem Piaseckim w ramach zajęć edukacyjnokulturalnych „Spacerkiem przez Kraków” zwiedzili Muzeum Armii Krajowej
im. Gen. Emila Fieldorfa „Nila”, odwiedzili Kryptę Zasłużonych na Skałce w kościele
Paulinów w Krakowie, odbyli wycieczkę po Rynku Głównym, Kazimierzu i Starym
Podgórzu oraz zwiedzili Muzeum Tadeusza Kantora „Cricoteka”.
Wychowankowie grupy IV i V z paniami: Teresą Pałką i Ewą Statek zwiedzili wystawę
„Obrazy kwiatów i ptaków w sztuce Japonii i Zachodu” w Muzeum Sztuki i Techniki
Japońskiej Manggha.
Międzyszkolny konkurs plastyczny „Mój czworonożny przyjaciel” zorganizowały
panie Sylwia Wota i Małgorzata Babik. W konkursie wzięli udział wychowankowie
internatu, uczniowie naszych szkół, oraz uczniowie Szkół Podstawowych, Gimnazjów,
Ośrodków Szkolno–Wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie oraz
Szkół Integracyjnych w Krakowie. Nadesłano wiele pięknych prac, które zdobiły hall
górny i dolny internatu oraz korytarz szkolny. Wśród naszych uczniów nagrody zdobyli:
Kamil Kucharski, Mateusz Pałosz, Justyna Woszczyna, Rafał Klimas, Michał Bizoń,
Przemek Stadnik, Marysia Bażela, Nikola Ferlacka, Krzysztof Miśkiewicz, Dawid
Budziaszek, Natalia Opoka, Julia Szumowska, Paweł Kocajda, Justyna Urbaniec,
Aneta Dąbrowa, Karolina Bogacz, Sandra Mieszaniec, Natalia Zielińska, Martyna
Bucka. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród naszym wychowankom odbyło się na
apelu w szkole. Nagrody i dyplomy uczniowie z innych placówek odebrali osobiście.

LISTOPAD
Początek listopada to czas zadumy, refleksji i modlitw za zmarłych. Toteż kilkakrotnie
odwiedziliśmy cmentarze. Byliśmy na Salwatorze, by zapalić świece na grobie niedawno
zmarłego naszego wybitnego reżysera Andrzeja Wajdy, na cmentarzu podgórskim, gdzie
dziewczęta z grupy I i II z paniami: Barbarą Dopierałą i Barbarą Żukowską odwiedziły
grób dyrektora naszego Ośrodka śp. Józefa Nowaka, groby poległych w obronie naszej
ojczyzny, grób A. Matecznego i innych znanych ludzi Podgórza.
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W ramach kontynuacji programu „Odkrywam siebie” harcerze z drużyny „Tornado”
zaprosili wychowanków Internatu do wspólnego zwiedzania wystawy „Ja i Ty.
W poszukiwaniu nowej solidarności”. Po wystawie oprowadzili nas sami jej
organizatorzy - państwo Sylwia i Krzysztof Derdaccy. Poznaliśmy dzięki nim wiele
ciekawych szczegółów związanych z tematem przewodnim i samą wystawą, na którą
składało się 80 wielkoformatowych zdjęć zrobionych przez Oliwiera Föllmi, jednego
z 15 najwybitniejszych fotografów XXI wieku. Zwiedzanie wystawy zorganizowała pani
Teresa Pałka.
7 listopada 2016 roku w Internacie odbyły się Otrzęsiny nowych wychowanków pod
hasłem „FERAJNA Z FARMY”. Ośmiu nowych farmerków pokonując wiele trudnych,
wyczerpujących, „groźnych”, upiększających i niesmacznych zadań gospodarskich została
przyjęta oficjalnie do Internatu. Ich poczynania oceniała Komisja w składzie: pan
Dyrektor, pani Kierownik i dwoje Rodziców. Wszystkim gorąco dopingowali i pomagali
koledzy, koleżanki, rodzice i wychowawcy. Otrzęsiny zorganizował i prowadził Samorząd
Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały i przy dużym
zaangażowaniu wychowawców pań: Joanny Bykowskiej - Gruszki, Sylwii Woty i pana
Aleksandra Chmielowa.
Z okazji obchodów Święta Niepodległości w Internacie w poszczególnych grupach
odbyły się zajęcia okolicznościowe, pogadanki, wieczór pieśni patriotycznych.
Wychowankowie, z panią Iwoną Danek i panem Maciejem Gibskim, odwiedzili Pomnik
Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pomnik Czynu Legionowego. Wraz z panem Sylwestrem
Piaseckim, udali się pod Pomnik Nieznanego Żołnierza na Placu Jana Matejki, by oddać
hołd tym, którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny.
Pani Barbara Żukowska zorganizowała wyjście do Centrum Zabawy i Nauki
„Klockoland”, gdzie wychowankowie spędzili miło czas na interaktywnej zabawie
klockami lego.
Pani Bożena Spytek zorganizowała dla dzieci pozostających na weekend wyjście do kina
na film pt. „Vaiana: Skarb oceanu”.
Pani Joanna Bykowska - Gruszka wybrała się z wychowankami na targi ślubne.
21 listopada 2016 roku grupa II i VI z panią Iwoną Danek i panem Maciejem Gibskim
wybrała się na wycieczkę po najbliższej okolicy śladami historii i legend Podgórza.
Wspiąwszy się na Wzgórze Lasoty poznaliśmy historię fortu „św. Benedykta”,
fragmentu dawnej Twierdzy Kraków oraz historię stojącego nieopodal kościółka
św. Benedykta - jednej z najstarszych krakowskich świątyń. Wysłuchaliśmy mrożącej
krew w żyłach legendy błąkającej się po Wzgórzu Czarnej Damy oraz przybliżyliśmy
sobie postać legendarnego czarnoksiężnika Mistrza Twardowskiego.
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Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim dwukrotnie odwiedziła Wojewódzką
Bibliotekę Publiczną przy ul. Rajskiej - w ramach popularyzacji czytelnictwa oraz celem
zwiedzenia wystawy „Schrony Nowej Huty”. Chłopcy byli także w Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej „Manggha”.
24 listopada 2016 roku w Internacie odbył się andrzejkowy wieczór wróżb i magii.
Wróżki odkrywały sekrety przyszłości wróżąc z kart, rąk, wosku i na wiele innych
sposobów. Dodatkową atrakcją, z której chętnie korzystano było wykonanie
profesjonalnego makijażu andrzejkowego. Wieczór zakończył się tańcami. Imprezę
przygotowali wychowawcy – panie: Joanna Bykowska - Gruszka, Ewa Pilch, Sylwia
Wota, Iwona Danek i pan Aleksander Chmielow.
28 listopada 2016 roku wychowankowie Internatu pod opieką pań: Iwony Danek,
Małgorzaty Rajewskiej, Ewy Statek i pana Macieja Gibskiego wzięli udział
w andrzejkowej imprezie integracyjnej w zaprzyjaźnionym Internacie SOSW Nr 1.
Wieczór upłynął m.in. na tańcach w rytmie najnowszych przebojów. Zgodnie ze
zwyczajem były też tradycyjne wróżby z wosku, a co odważniejsi mogli wziąć udział
w polowaniu na duchy. Dziękujemy gospodarzom za wspaniałą zabawę!

GRUDZIEŃ
W pierwszy weekend grudnia wychowankowie z panią Joanną Bykowską - Gruszką udali
się do Rynku Głównego „W poszukiwaniu Mikołaja”. Obejrzeli przejazd „pomocników”
Mikołaja na motorach i wzięli udział w zabawie.
Tradycyjnie w dniu 6 grudnia do wychowanków internatu przybył Święty Mikołaj.
Pojawił się w asyście kleryków Wyższego Seminarium Duchownego Księży Misjonarzy
w Krakowie, przy akompaniamencie gitary. Okazało się, że wszyscy wychowankowie byli
grzeczni i otrzymali prezenty. Uczniowie obdarowali Mikołaja piosenkami, wierszami,
tańcem góralskim oraz skomplikowanym układem choreograficznym. Spotkanie
zakończyło się wspólnym kolędowaniem. Całość zorganizowała pani Bożena Spytek.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim odwiedziła Muzeum Historii Fotografii
im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie.
Pani Bożena Spytek zorganizowała wyjście do kina dla dzieci pozostających w Internacie
na weekend. Wychowankowie obejrzeli film pt. „Wilk w owczej skórze”. Po seansie
czekała ich dodatkowa atrakcja – wizyta w Pijalni Czekolady.
Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary Dopierały
zorganizował konkurs na najładniejszy świąteczny wystrój. W konkursie wzięły udział
wszystkie grupy, wychowankowie ochoczo wzięli się do pracy, by przygotować jak
najładniejszą dekorację świąteczną w swoich pomieszczeniach.
Przed zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia wychowankowie wszystkich grup ze
swoimi wychowawcami wybrali się na wycieczki po Krakowie, by podziwiać piękne
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dekoracje miejskie, kramy z dekoracjami, ubraniami i łakociami na Kiermaszu
Bożonarodzeniowym oraz występy grup artystycznych na scenie na krakowskim
rynku. Grupa I i II z paniami: Barbarą Żukowską i Barbarą Dopierałą obejrzały
przestawienie „Calineczka” oraz wysłuchały kolęd w wykonaniu młodych artystów.
Dziewczynki z grupy I, z panią Iwoną Danek, miały także okazję wykonać własny witraż
świąteczny podczas warsztatów organizowanych w Galerii Bonarka.
W przedświąteczny weekend pani Małgorzata Rajewska zorganizowała dla wychowanków
wyjście do Opery Krakowskiej. Dzieci wzięły udział w warsztatach edukacyjnych
„Wieczór kolęd z artystami”.
20 grudnia 2016 roku Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary
Dopierały zorganizował wieczór z opłatkiem i kolędą. Stół nakryty białym obrusem,
sianko, stroik, opłatek i światełko betlejemskie przyniesione przez harcerzy oraz rodzinna
atmosfera wprowadziła nas w świąteczny nastrój. Były wspomnienia, rozmowy, piękne
i szczere życzenia dla nas i naszych rodzin. Nie zabrakło także wspólnych kolęd
i pastorałek.
22 grudnia 2016 roku pani Małgorzata Rajewska zorganizowała „Gwiazdkę” dla grupy I.

STYCZEŃ
Dziewczęta z grupy I i II z paniami: Barbarą Żukowską i Barbarą Dopierałą wybrały się na
wycieczkę tematyczną po krakowskich kościołach. Naszym celem były szopki
w świątyniach. Podziwiały ruchomą szopkę u oo. Benedyktynów oraz szopki
w kościołach: św. Piotra i Pawła, św. Józefa, oo. Pijarów, o. Kapucynów.
Wychowankowie Internatu pod opieką pań: Iwony Danek, Marty Gibskiej, Małgorzaty
Rajewskiej i pana Macieja Gibskiego zwiedzili pokonkursową Wystawę Szopek
Krakowskich w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim wybrała się do Muzeum Fabryka Emalia
Oskara Schindlera. Chłopcy odwiedzili też ARTRETEKĘ (zbiory multimedialne)
Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej.
Wychowankowie w ramach zajęć wykonywali prace na konkurs plastyczny
pt. „Krajobraz zimowy”. Konkurs zorganizowały panie: Sylwia Wota i Joanna
Bykowska - Gruszka.
Pani Barbara Dopierała poprowadziła dla wychowanków wieczór kolęd z podkładem
instrumentalnym.
Samorząd Internatu pod opieką pań Barbary Dopierały i Barbary Żukowskiej, przy udziale
wolontariuszy z Gimnazjum Jezuitów zorganizował zabawę karnawałową dla
mieszkańców Internatu.
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Sekcja sportów różnych
Rozpoczęła się kolejna edycja cyklu zawodów sportowych dla wychowanków Internatu
pt. „Złota liga”. Wychowankowie podzieleni na 3 zespoły rywalizują ze sobą
w różnorodnych konkurencjach. W I semestrze zawody odbyły się 3- krotnie. Pierwsze
dwa spotkania na sali gimnastycznej, a ostatnie zawody odbyły się w całkowicie zimowej
scenerii w formie Zimowej Olimpiady. Wśród konkurencji znalazły się wyścigi
zaprzęgów, wojna na śnieżki, slalom na sankach i oczywiście lepienie bałwana. Każde
zawody dostarczają mnóstwo emocji i świetnej zabawy. Następne spotkanie już w marcu.
Tym razem już w wiosennej odsłonie. Organizatorami zawodów Złotej Ligii są panie: Ewa
Pilch i Sylwia Wota oraz pan Aleksander Chmielow.
Pan Aleksander Chmielow raz w tygodniu prowadził stałe zajęcia sportowe: gry
zespołowe, tenis ziemny, zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia siłowe i ogólnorozwojowe.
Zajęcia odbywały się w sali gimnastycznej i na powietrzu.

Klub Olimpiad Specjalnych „Zamoyskiego”
Panie: Sylwia Wota i Monika Kołodziej prowadziła dla zawodników Olimpiad
Specjalnych zajęcia MATP - Indywidualny Trening Motoryczny.

Zespół Teatralny Sigma
Teatrzyk „Sigma”, prowadzony przez panie: Małgorzatę Babik, Sylwię Wotę i Barbarę
Żukowską w tym semestrze przygotował inscenizację Jasełek 2016, zatytułowaną
„Cudowna noc”.
14 grudnia 2016 roku aktorzy teatrzyku wzięli udział w XIV Przeglądzie Małych Form
Teatralnych „Jasełka 2016” w Centrum Młodzieży im. dr Henryka Jordana przy
ul. Krupniczej w Krakowie, gdzie zaprezentowaliśmy nasze przedstawienie jasełkowe.
W przeglądzie wzięła udział młodzież z ośrodków opiekuńczo-edukacyjnowychowawczych. Zespoły zaprezentowały nowe, oryginalne przedstawienia opowiadające
o narodzinach Jezusa. Przegląd nie miał charakteru konkursu, zatem wszystkie zespoły
zostały nagrodzone, a nasza grupa otrzymała w nagrodę stojak pod statyw oświetleniowy.
21 grudnia 2016 roku naszą inscenizację zaprezentowaliśmy również dla zaproszonych
gości, rodziców, nauczycieli oraz kolegów i koleżanek podczas Spotkania Opłatkowego,
które odbyło się w naszej Szkole.
10 stycznia 2017 roku przedstawiliśmy jasełka „Cudowna noc” na Harcerskim
Spotkaniu Opłatkowym zorganizowanym w szkole dla osób niewidomych
i słabowidzących przy ul. Tynieckiej 2. Nasz występ harcerze nagrodzili gromkimi
brawami, potem wspólnie łamaliśmy się opłatkiem, kolędowaliśmy i składaliśmy sobie
życzenia. Otrzymaliśmy również poczęstunek i zaproszenie na przyszły rok!
Aktorzy występujący w przedstawieniu jasełkowym: Katarzyna Bobek, Sandra
Mieszaniec, Dagmara Dziubkowska, Andżelika Mrozowska, Natalia Opoka, Aneta
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Dąbrowa, Justyna Woszczyna, Karolina Bogacz, Anita Lasko, Stanisław Kmak,
Andrzej Cieślik, Paweł Kania, Dawid Świętek, Norbert Warzycki, Bartłomiej
Grzesik, Damian Kmieć, Kuba Karcz, Jacek Andruszko i Mateusz Piotrowicz .

Drużyna harcerska Tornado
Głównym opiekunem harcerzy jest pani Teresa Pałka. Drużyna działa prężnie już od wielu
lat. W każdy wtorek harcerze spotykają się w swojej harcówce na zbiórkach, podczas
których poznają obrzędowość ZHP, realizują sprawności i wspólnie się bawią. Drużyna
liczy 21 harcerzy. Należą do niej uczniowie uczęszczający do szkół naszego Ośrodka,
wychowankowie Internatu, dzieci przebywające w półinternacie. W tym roku szkolnym
dołączyli do drużyny podopieczni pana Jerzego Wieszczaka.
Tuż przed wakacjami odbyła się podniosła uroczystość - dziewięciu członków drużyny
„Tornado” złożyło przyrzeczenie, stając się tym samym pełnoprawnymi harcerzami.
Nowo przyjęci członkowie ZHP otrzymali najważniejszą odznakę, Krzyż Harcerski, z rąk
harcmistrz Doroty Dziaduły ze Szczepu „Zielone Słońce”.
Drużyna uczestniczy również czynnie w życiu Hufca:
W dniach 16-18 września 2016 roku drużyna wyjechała do Mszany Dolnej na
inaugurację roku harcerskiego 2016/17. Myślą przewodnią tegorocznej inauguracji było
zdobywanie szczytów zarówno tych górskich, jak i doskonalenia swoich umiejętności.
Mieliśmy ku temu doskonałą okazję m.in. podczas pieszej wycieczki na Luboń oraz biorąc
udział w nocnej grze opartej o wydarzenia z II Wojny Światowej. Było nam bardzo miło
po ogłoszeniu wyników współzawodnictwa między Hufcami: nasz Hufiec Kraków Podgórze, którego jesteśmy reprezentantami zajął I miejsce!
25 września 2016 roku uczestniczyliśmy w uroczystej mszy z okazji 100 urodzin
współzałożycielki Nieprzetartego Szlaku Druhny harcmistrzyni Zofii Sułek.
Reprezentacja naszej drużyny wraz z historycznym sztandarem harcerskim została
sfotografowana do gazetki parafialnej, która opisała całą uroczystość. Po mszy osobiście
złożyliśmy życzenia zdrowia drogiej Jubilatce.
13 października 2016 roku wyruszyliśmy na kolejną harcerską przygodę: Jesienny rajd
Drużyn Nieprzetartego Szlaku na Kudłacze. Mieliśmy za zadanie zdobycie szczytu góry
oraz sprawności harcerskiej „Przyjaciel przyrody”. Na trasie rajdu czekało na nas szereg
zadań, które dostarczyły nam wiele zabawy. Na zakończenie, przy wspólnym ognisku,
odbyło się podsumowanie pracy patroli. Wróciliśmy do Krakowa w wyśmienitych
nastrojach.
Nasza drużyna została zakwalifikowana przez Główną Kwaterę Nieprzetartego Szlaku
w Warszawie, na harcerskie warsztaty „Odkrywam siebie”, refundowane przez PFRON.
W dniach 15–22 października 2016 roku czynnie uczestniczyliśmy we wszystkich
zajęciach wzbogacających naszą wiedzę harcerską. Była to też okazja na zapoznanie się
z harcerzami z całej Polski.
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W ramach kontynuacji programu „Odkrywam siebie” harcerze z drużyny „Tornado”
zaprosili wychowanków Internatu do wspólnego zwiedzania wystawy „Ja i Ty.
W poszukiwaniu nowej solidarności”.
25-27 listopada 2016 roku drużyna wzięła udział w Rajdzie Andrzejkowym w Nowym
Targu. Podczas Rajdu poznawaliśmy zwyczaje nowotarskich górali podczas gry
terenowej, na ściance wspinaczkowej zdobyliśmy sprawność „Łazika”, a wieczorem przy
kominku wróżyliśmy sobie naszą przyszłość.
11 grudnia 2016 roku nasi harcerze kolejny raz włączyli się do akcji Betlejemskie
Światło Pokoju. Poprzez tę akcję harcerze i skauci roznoszą Ogień z Groty Narodzenia
Pańskiego w Betlejem, aby trafił on do domów na całym świecie, na wigilijne stoły niosąc
pokój i pojednanie. Tegoroczne hasło: „Odważnie twórzmy pokój” przekazuje przesłanie:
„Wnoś pokój ze sobą wszędzie, gdzie przebywasz, staraj się żyć w pokoju ze wszystkimi
ludźmi”.
27 grudnia 2016 roku przedstawiciele naszej drużyny wzięli udział w uroczystościach
pogrzebowych druhny harcmistrz Zofii Sułek, współzałożycielki Nieprzetartego Szlaku
Związku Harcerstwa Polskiego, wiernej w harcerskiej służbie dzieciom
niepełnosprawnym.
Zgodnie z coroczną tradycją 10 stycznia 2017 roku braliśmy udział w harcerskim Opłatku
drużyn Nieprzetartego Szlaku, w Ośrodku dla dzieci niewidomych i słabowidzących
przy ul. Tynieckiej. Przedstawienie Jasełkowe pt. „Cudowna noc”, w wykonaniu naszego
Teatrzyku „Sigma” uświetniło ten wyjątkowy dzień. Po podzieleniu się opłatkiem,
spędziliśmy miłe chwile z naszymi harcerskimi przyjaciółmi z innych drużyn
Nieprzetartego Szlaku.

Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy I/IIz Dominik Baranik za wzorowe zachowanie, pilność w nauce,
udział w konkursach plastycznych oraz w akcji „Góra grosza”. Mateusz Król za bardzo
dobre zachowanie, udział w konkursach plastycznych. Dawid Komorowski oraz Andrzej
Podgórki za dobre zachowanie, udział w konkursach plastycznych oraz pilność w nauce.
Uczniowie klasy I/IIa wyróżniający się w nauce: Natalia Sitarz, Alicja Kolowos i Alan
Cichoń.
Uczniowie klasy IIIz Ola Zarębińska, Przemysław Stadnik, Dagmara Lasek,
Grzegorz Kosmulski, Julia Rokosz za wspólną naukę i zabawę, za powitalny szczery
uśmiech na „dzień dobry”, za wszystkie miłe słowa, które motywują i sprawiają, że praca
staje się prawdziwą przyjemnością. Za udział we wszystkich konkursach szkolnych
i klasowych oraz zorganizowanych uroczystościach, wyjazdach, wycieczkach i imprezach.
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Uczniowie klas IVa: wyróżniający się w nauce i zachowaniu: Maria Bażela, Natan
Szydłowski. Wyróżnienie dla Julii Szumowskiej, Marii Bażeli i Natana Szydłowskiego
za udział w przygotowaniu spotu filmowego. Pochwała dla Natana Szydłowskiego za
udział w zawodach sportowych.
Uczniowie klas V/VIz Klaudia Kaczor, Marcin Kleczyński za wzorowe zachowanie
i postępy w nauce, aktywność na lekcjach, udział w szkolnych konkursach plastycznych
oraz wspieranie szkolnych akcji. Dawid Jakubczyk za bardzo dobre zachowanie i dobre
wyniki w nauce, zaangażowanie w życie klasy i aktywność na lekcjach, wspieranie
szkolnych akcji oraz udział w szkolnych konkursach plastycznych. Marcelina Stach za
bardzo dobre zachowanie, wspieranie szkolnej akcji „Nakrętki” oraz udział w szkolnych
konkursach plastycznych. Dawid Świętek za piękne występy w „Przeglądzie kolęd”,
„Jasełkach” oraz akademiach szkolnych.
Uczniowie klasy V/VIa Łukasz Paczka za zaangażowanie i poczynione postępy na
zajęciach komputerowych.
Uczniowie klasy IA Jacek Andruszko i Szymon Wesołowski za godne reprezentowanie
Szkoły w zawodach sportowych (piłka nożna, biegi przełajowe, tenis stołowy, piłka
siatkowa) na szczeblu międzyszkolnym i wojewódzkim.
Uczniowie klasy IZ Stanisław Kmak za piękny, wzruszający występ podczas konkursu
recytatorskiego.
Uczniowie klasy IIA za wzorowe zachowanie i wyniki w nauce: Kinga Poślińska,
Andżelika Mrozowska, Daria Siatka. Za prace porządkowe na terenie szkoły: Jakub
Turski, Andrzej Cieślik.
Uczniowie klasy IIZA: Jakub Grzyb, Paweł Kocajda, Magdalena Mika za
przygotowanie pięknych prac na konkursy plastyczne i zdobywanie nagród.
Uczniowie klasy IIIZ: Aleksandra Gałaś za wzorowe zachowanie, udział w konkursach
plastycznych, konkursie recytatorskim, koncercie, zbiórce nakrętek, sumienne
dyżurowanie podczas przerw. Kamil Kucharski za wzorowe zachowanie, wysoką
frekwencję, udział w występach i konkursach szkolnych, reprezentowanie Ośrodka
podczas zawodów pływackich. Karolina Bogacz za wzorowe zachowanie, wysoką
frekwencję, udział w konkursach, występach. Wiktoria Kotarba za udział w plastycznych
konkursach szkolnych, zaangażowanie w pracę „Małej Filharmonii”, udział w zbiórce
nakrętek. Bartosz Wróbel za udział w konkursie recytatorskim „Najpiękniejsze wiersze
na Boże Narodzenie”, zaangażowanie w pracę „Małej Filharmonii”, udział w plastycznych
konkursach szkolnych, pomoc w pracach porządkowych w klasie.
Uczniowie klasy IAP: Magdalena Filiciak, Marcin Parszywka za opiekę nad roślinami
klasowymi, udział w Akcji „Nakrętki”, udział w zawodach sportowych, udział we
wszystkich szkolnych konkursach plastycznych. Justyna Urbaniec, Anita Mętel, Kamil
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Bodurka za opiekę nad roślinami klasowymi, udział we wszystkich szkolnych konkursach
plastycznych, udział w Akcji „Nakrętki”. Mateusz Klita udział w Akcji „Nakrętki”,
zbiórce „Góra Grosza”, Akcji „Gwiazdka dla Zwierzaka”, udział we wszystkich szkolnych
konkursach plastycznych. Mariola Łatas udział w szkolnych konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy IIBP: Natalia Opoka, Michał Kawaler za udział w szkolnych akcjach,
konkursach. Anna Kuć, Tomasz Młynarczyk: reprezentowanie Ośrodka w zawodach
pływackich, zdobywanie medali.
Uczniowie klasy IIIAP: Agnieszka Barycz za reprezentowanie Ośrodka w zawodach
pływackich. Martyna Bucka za reprezentowanie Ośrodka w zawodach tenisa stołowego
oraz podczas występu Zespołu „Promyk” w Miechowie. Aneta Dąbrowa za udział
w „Jasełkach”.
Uczniowie klasy IIIBP: Paweł Kania, Monika Grudzień za wykonane prace na rzecz
klasy, udział w okolicznościowych akademiach szkolnych. Celina Tarnowska za
reprezentowanie Ośrodka w zawodach pływackich. Jakub Fądziel za piękny występ
podczas konkursu recytatorskiego, udział w okolicznościowych akademiach szkolnych.
Samuel Żuchowski za piękną grę na keyboardzie oraz poczynione postępy w obsłudze
komputera.

Podziękowania
Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i wszystkim bliskim naszych
uczniów, za pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali w I semestrze
bieżącego roku szkolnego.
Serdeczne podziękowania składamy wszystkim rodzicom i opiekunom, którzy włączyli
się w organizację klasowych Spotkań Opłatkowych.
Serdecznie dziękujemy Pani Profesor Wandzie Wątorskiej za bezinteresowne
prowadzenie zajęć umuzykalniających z naszymi uczniami. „Mała Filharmonia” to
miejsce, gdzie dzięki Pani każdy uczeń może odkryć w sobie talent muzyczny, osiągnąć
sukces, zaprezentować się na scenie.
Pani Iwonie Polak, Monice Król, Annie Komorowskiej oraz panu Leszkowi Baranik
za pomoc przy organizacji Andrzejek oraz wigilii klasowej.
Pani Beacie Cichoń, panom: Mariuszowi Stankowi i Adamowi Rekuć za
zaangażowanie w sprawy klasy.
Paniom: Joannie Stadnik, Agnieszce Zarębińskiej, państwu: Ewie i Robertowi Lasek,
oraz Magdalenie i Przemysławowi Kosmulskim za zorganizowanie poczęstunku na
zabawę andrzejkową i spotkanie opłatkowe bardzo dobry kontakt oraz wzorową
dotychczasową współpracę. Podziękowanie pani Edycie Rokosz za zaangażowanie
i pozytywną energię.
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Pani Annie Podgórskiej za zaangażowanie w życie klasy.
Paniom: Teresie Kaczor, Agnieszce Kleczyńskiej, Barbarze Stach za zaangażowanie
w życie klasy.
Pani Małgorzacie Grzyb za przygotowanie paczek mikołajowych dla uczniów naszej
klasy oraz zaopatrzenie klasy w artykuły biurowe i papiernicze. Pani Ewie Brewce za
zaopatrzenie klasy w artykuły biurowe i papiernicze.
Państwu Edycie i Karolowi Mrozowskim oraz pani Renacie Grucy za czynny udział
w życiu klasy. Wszystkim rodzicom i opiekunom uczniów klasy IIA za obecność
w najważniejszych wydarzeniach klasy.
Pani Władysławie Jaromin za partycypowanie w kosztach prowadzenia zajęć
kulinarnych i pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych. Pani Monice Dymurskiej
za pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych i za bardzo dobrą współpracę ze
Szkołą i Internatem.
Paniom: Annie Kasperczyk – Kotarbie, Dorocie Wróbel, Małgorzacie Kucharskiej,
Małgorzacie Gałaś, Annie Jagiełło za współpracę i zaangażowanie w sprawy klasy.
Paniom: Jolancie Parszywce, Izabelli Filiciak i Elżbiecie Łatas za pomoc
w zorganizowaniu klasowego spotkania opłatkowego.
Rodzicom uczniów klasy II AP za okazaną życzliwość i pomoc w I semestrze.
Paniom: Renacie Kawaler, Małgorzacie Kuć oraz państwu Dorocie i Wojciechowi
Opokom za udział w życiu klasy i szkoły.
Rodzicom uczniów klasy III AP za udział w organizowanych wycieczkach, pomoc
w imprezach oraz okazaną życzliwość i wyrozumiałość.
Pani Wandzie Wątorskiej za bezinteresowne, prowadzenie z naszymi uczniami Zespołu
Muzycznego „Mała Filharmonia”. Serdecznie dziękujemy.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów
w I semestrze roku szkolnego 2016/2017
i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych.
Zespół Redakcyjny Biuletynu
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KONKURS DLA UCZNIÓW „NA FERYJNĄ NUDĘ”
Przeczytaj uważnie Biuletyn lub poproś rodzica, rodzeństwo i rozwiąż
poniższe zadanie. Wytnij rozwiązanie i w dniach 13-15 lutego 2017 roku przynieś do pani Renaty Sobczyszyn (pracownia komputerowa, sala
nr 19).
Na zwycięzców konkursu czekają nagrody!
ZAPRASZAMY!

1. Nazwa firmy od której nasz Ośrodek otrzymał czek na budowę
placu zabaw.
2. Szkolna uroczystość, która odbyła się 21 grudnia 2016 roku.
3. Uroczystość, która odbyła się w szkole19 stycznia 2017 roku.
4. Nazwa szkolnego Zespołu Muzycznego.
5. Nazwa naszego Zespołu Teatralnego.
6. Nowa aktywność sportowa w naszym Ośrodku.
7. Odbyły się w Szkole 23 i 24 listopada 2016 roku.
8. Teatr, w którym uczniowie obejrzeli m.in. „Robinsona Crusoe”.
9. Miejscowość w której odbyły się Mistrzostwa Województwa
Małopolskiego w Biegach Przełajowych.
10. Impreza ta odbyła pod hasłem „Ferajna z farmy”.
11. Nazwa Zespołu, który prowadzi Pani Wanda Wątorska.
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Wpisz swoje imię……….……….. nazwisko……………….klasę……….
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