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Z życia Ośrodka
Remonty, modernizacje, zakupy
Podsumowanie II semestru przez Pana Dyrektora:
- Zakup mebli do Sali Nr 21.
- Zakup mebli do pracowni Tomatis.
- Zakup i wymiana okien PCV w piwnicach.
- Zakup plandek do przykrycia piaskownic.
- Zadaszenie na tablice dydaktyczne w ogródkach.
- Zakup kruszyw na plac zabaw.
- Zakup markiz zewnętrznych do przysłonięcia nadmiernego naświetlenia klas szt. 7.
- Zagospodarowanie terenu zielonego – sadzenie krzewów – labirynt.
- Zakup kamer oraz okablowania.
- Zakup wykładziny do Sal Nr 33 i 34.
- Zakup 10 komputerów i 5 monitorów.
- Zakup mini znaków drogowych do miasteczka komunikacyjnego.
- Zakup tablic regulaminowych.
- Zakup trawy na plac zabaw.
- Zakup krzewów oraz ziemi kompostowej do ogrodu.
- Zakup oprzyrządowania do prowadzenia terapii biofeedback-u.
- Zakup figurek zwierzęcych do mini zoo.
- Zakup stacji pogodowej.
- Zakup tablic sucho ścieralnych magnetycznych.
A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka
„Zosia Samosia, czyli co dziecko powinno robić samo”.
Spotkanie z rodzicami z okazji obchodów Światowego Dnia Zespołu Downa
29 marca 2017 roku Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, działający przy
Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 2 w Krakowie, zorganizował
spotkanie dla rodziców wszystkich swoich podopiecznych połączone z prelekcją na temat
samodzielności dzieci. Przeprowadzona przez mgr Marię Matyszkiewicz, psychologa
z długoletnim stażem w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, pogadanka,
zawierała poza informacjami teoretycznymi wiele praktycznych wskazówek, między
innymi: jak pomagać dziecku, aby nie czuło się wyręczane, jak motywować do
wykonywania obowiązków. Niezwykle wartościowe dla rodziców, jak również obecnych
na spotkaniu terapeutów, było omówienie umiejętności, które dziecko powinno
wykonywać samo w określonym wieku, a także przedstawienie skutków wyręczania
młodego człowieka w obowiązkach dostosowanych do jego poziomu funkcjonowania.
Prezentacja miała również na celu ukazanie perspektywy funkcjonowania nastolatków
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i osób dorosłych, a także późniejszych skutków zaniedbania samodzielności. W trakcie
spotkania rodzice mieli możliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy, ale przede
wszystkim zadania nurtujących pytań i podzielenia się własnymi spostrzeżeniami. Brak
pośpiechu, kameralne grono, a także kawa i ciasto sprzyjały przyjaznej atmosferze, dzięki
czemu rodzice nie odczuwali skrępowania i chętnie korzystali z okazji do rozmowy.

Z życia Szkoły
Zabawa Karnawałowa
23 lutego 2017 roku odbyły się dwie zabawy karnawałowe: dla uczniów Szkoły
Podstawowej, a następnie dla uczniów Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Podczas zabawy młodsi uczniowie otrzymali słodki poczęstunek, zaś starsi poza
słodkościami delektowali się zapiekankami, które przygotowali z paniami: Danutą Adrych
- Prośniak, Dorotą Brach i Renatą Sobczyszyn. Piękną dekorację wykonali uczniowie pod
bacznym okiem pani Anety Kozak i pana Dariusza Góraka.
8 marca Dzień Kobiet - Dzień w SPA
8 marca 2017 roku w sali Nr 33 otwarto Salon Kosmetyczny. Panie: Anna Koper, Justyna
Nuckowska, Marta Synowska–Staszczyk, Grażyna Bartosik i Anna Wiśniewska
wykonywały wszelkie zabiegi pielęgnacyjno – kosmetyczne naszym ślicznym
dziewczętom ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Przysposabiającej do Pracy.
Pierwszy Dzień Wiosny
21 marca 2017 roku uczniowie i nauczyciele ubrali się w kolory wiosny świętując
nadejście kalendarzowej wiosny. Organizatorzy panie: Anna Koper i Justyna Nuckowska.
Śniadanie wielkanocne
11 kwietnia 2017 roku klasy pań: Anny Koper, Sylwii Mrzygłód, Edyty Kowalczyk,
Justyny Nuckowskiej, Anny Wiśniewskiej i Anny Czanieckiej spotkały się, by wspólnie
podzielić się świątecznym jajkiem i złożyć sobie wielkanocne życzenia. Dziękujemy
rodzicom i opiekunom za uświetnienie naszej uroczystości wszelkimi słodkościami.
Dzień czekolady
Jak co roku w kwietniu w naszej szkole obchodzony był Dzień Czekolady. Z tej okazji
panie Justyna Nuckowska i Anna Koper dla uczniów całej szkoły przygotowały słodki
poczęstunek. Uczniowie mogli zajadać się różnymi smakami pysznej czekolady oraz
spróbować czekolady na ciepło wraz z dodatkami.
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XIV Piknik Integracyjny „Nasz Kolorowy Świat”
8 czerwca 2017 roku na terenie naszego Ośrodka bawiliśmy się pod hasłem „Folkowo –
kolorowo”. Na scenie zaprezentowali się artyści z zaprzyjaźnionych szkół. Zdolności
wokalne, taneczne, aktorskie zaprezentowali także nasi uczniowie. Jak co roku atrakcji
było co niemiara: można było skosztować „podkarpackich wypieków”, spędzić miło czas
w kafejce delektując się pysznym czekoladowym ciastem – lokalnym wypiekiem, przejść
szybki kurs pierwszej pomocy, spróbować sił w grach i zabawach sportowych, wykonać
biżuterię z koralików, zrobić piękny, kolorowy wianek, przygotować „kwiatki z rabatki”,
nauczyć się gwary góralskiej, zrobić zdjęcie w „fotobudce”, skakać na dmuchańcach,
robić duuuże bańki mydlane, zasłodzić watą cukrową, tańczyć, śpiewać z profesjonalnym
Zespołem „Hulajnogi”, a gdy energii nie starczało posilić zamoyską zapiekanką prosto
z pieca. Jak co roku bawiliśmy się wspaniale.

Z życia klas, wycieczki szkolne
Klasa I/IIz - wychowawczyni mgr Anna Koper:
- Urodziny klasowe.
- Śniadanie wielkanocne.
- Świętowanie Dnia Dziecka.
- Wspólne Kolędowanie dla uczniów i rodziców.
- Zabawa karnawałowa.
- Dzień otwarty w Szkole Podstawowej.
- Piknik Integracyjny „Nasz kolorowy świat”.
- Wycieczka na Rynek Krakowski.
- Wycieczki do Parku im. Wojciecha Bednarskiego „Oznaki wiosny”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na przedstawienie „Przygody Koziołka Matołka”.
- Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Wyjazd do Maxsport.
Klasa I/IIa - wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód:
- Udział w warsztatach plastyczno - ruchowych w świetlicy terapeutycznej „IKAR”.
- Udział w cotygodniowych zajęciach Dogoterapii ze „specjalnym” udziałem psa Gabi.
- Występ dla Babć i Dziadków z okazji Ich święta.
- Wyjście do kina na film pt. „Lego Batman”.
- Udział w projekcie Uniwersytetu Pedagogicznego pt. „ Matematyczne gry planszowe”.
- Uroczyste świętowanie urodzin uczniów.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Prezentowanie wiedzy i umiejętności podczas cotygodniowych zajęć ze studentami
Uniwersytetu Pedagogicznego.
- Wyjście do centrum zabawy „AKUKU”.
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- Wyjście na warsztaty kulinarne „Robimy koktajle owocowe” do Stowarzyszenia Na
Rzecz Integracji.
- Udział w uroczystym śniadaniu wielkanocnym.
- Wyjście do Teatru Wspóczesnego na przedstawienie pt. „Kuba i Buba, czyli savoir-vivre
dla dzieci".
- Udział w warsztatach plastycznych z okazji Dnia Matki w świetlicy „IKAR”.
- Występ z okazji Dnia Mamy i Taty.
- Prezenty oraz wyjście do Mc Donald’s z okazji Dnia Dziecka.
- Udział w pikniku sportowym w „Maxsport”.
- Udział w Pikniku Ludowym.
- Udział w konkursach: „Zwiastuny wiosny”, „Latające na łące”, „Konkursie pięknego
czytania” oraz Ogólnopolskim konkursie „Wiosna, ach to Ty!”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
Klasa IIIz - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk:
- Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.
- Wycieczka do Krakowskiej Jaskini Solnej.
- Zwiedzanie egzotycznych okazów w Muzeum Żywych Motyli.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kuba i Buba, czyli savoir-vivre dla
dzieci”.
- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Świętowanie Dnia Dziecka w restauracji McDonalds.
- Klasowy pikniku w Parku Jordana.
- Udział w pikniku „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
- Ponadto bawiliśmy się ze wszystkimi dziećmi ze Szkoły Podstawowej podczas zabawy
karnawałowej, zorganizowaliśmy uroczyste śniadanie wielkanocne, z uczniami z klasy
I- IIa, świętowaliśmy Dzień Mamy i Taty.
Klasa IVa - wychowawczyni mgr Agata Adamek:
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl pt. „Tańcowały dwa Michały”.
- Wycieczka do Ogrodu Botanicznego.
- Zajęcia biblioteczne w Wojewódzkiej Bibliotece przy ul. Rajskiej.
- Udział w IV Przeglądzie Forum Artystycznego Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”.
- Udział w pikniku „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
Klasa V/VIz - wychowawczyni mgr Justyna Nuckowska:
- Klasowe Walentynki.
- Udział w szkolnym balu karnawałowym.
- Klasowy tłusty czwartek.
- Obchody Dnia Kobiet.
- Urodziny Klaudii.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
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- Wyjście do Teatru „Groteska” na przedstawienie pt. „Tańcowały dwa Michały”.
- Świętowanie pierwszego Dnia Wiosny oraz Dnia Ziemi.
- Wyjście do Filharmonii Krakowskiej na koncert muzyczny pt. „Rozbójnicy i inni
muzycy”.
- Obchodzenie Dnia Unii Europejskiej.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na przedstawienie pt. „Kuba i Buba czyli savoir- vivre
dla dzieci”.
- Wyjście do Ogrodu Botanicznego.
- Wyjście do ZOO.
- Piknik w Maxsporcie.
- Udział w szkolnej zbiórce książek.
- Udział w szkolnym Pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego.
- Udział w szkolnych konkursach: plastyczno-technicznych „Portret Pani Zimy”,
„Zwiastuny Wiosny” oraz w szkolnym konkursie pięknego czytania.
Klasa V/VIa - wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska:
- Szkolne Kolędowanie.
- Świętowanie Dnia Babci i Dziadka.
- Zabawa Karnawałowa.
- Świętowanie Dnia Kobiet.
- Konkurs czytelniczy „Piękne czytanie”.
- Świętowanie Pierwszego Dnia Wiosny.
- Uroczyste śniadanie wielkanocne.
- Dzień Otwarty w Szkole Podstawowej.
- Projekt profilaktyczny „Wspólna sprawa”.
- Projekt antynikotynowy „Bieg po zdrowie”.
- Zielona szkoła w Rozewiu.
- Spotkanie autorskie z pisarką Małgorzatą Strękowską – Zarembą.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.
Klasa IA – wychowawczyni mgr Izabela Włodarz:
- WF na kręglach - zajęcia w CH „Plaza”.
- Wycieczka na Kopiec Kraka „Historia Krakowa w pigułce”.
- Szlakiem zapomnianych Macew - przejście trasą Marszu Pamięci. Historia
Kamieniołomu Liban.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Udział w zawodach sportowych oraz festynach integracyjnych.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dynastia Niziołków”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.

Biuletyn Informacyjny Nr 16 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek
-6-

Klasa IZ – wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba:
- Świętowanie urodzin Oliwii i Patrycji.
- Wyjście do Parku Trampolin „Gojump”.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Wyjście na koncert do Filharmonii pt. „Rozbójnicy i inni muzycy”.
- Wyjazd Oliwii na zieloną szkołę do Warszawy.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Wyjście do Ogrodu Zoologicznego z okazji Dnia Dziecka.
- Udział w szkolnym pikniku integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.
- Udział Stanisława i Oliwii w szkolnym konkursie „Mam talent”.
- Odwiedziny u Oliwii w jej miejscu zamieszkania.
- Wyjście do Parku Bednarskiego.
Klasa IIA – wychowawczyni mgr Aneta Kozak:
- Uroczyste urodziny klasowe.
- Kiermasz wielkanocny.
- Świętowanie Dnia Dziecka.
- Wyjście na lody z okazji nadejścia lata.
- Kiermasz Walentynkowy: przygotowanie serc z życzeniami.
- Prowadzenie śpiewu podczas Mszy Świętych.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dynastia Niziołków”.
- Wyjście na dzień otwarty do Szkoły Zawodowej.
- Wyjście do studio „Gamma” oraz do studio franciszkańskiego w celu przygotowania
nagrania i teledysku do zgłoszenia do Festiwalu „Zaczarowanej Piosenki”.
- Wyjście do Parku Trampolin „Gojump”.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Wyjazd do ZOO, wyjście na Kopiec Piłsudskiego, wycieczka do Panieńskich Skał.
- Wyjazd na Piknik Integracyjny do Korzkwi Śladami Wyspiańskiego. Przygotowanie
strojów i prezentacja Ośrodka podczas pikniku.
- Udział w szkolnym Pikniku „Nasz Kolorowy Świat”.
- Przygotowanie prac do konkursu „Co warto zobaczyć w Krakowie” organizowanego
przez PTTK w Krakowie, nagrodzona Kinga Poślińska.
Klasa IIZA– wychowawczyni mgr Anna Czaniecka:
- Impreza „Powitanie wiosny”.
- Spotkanie wielkanocne.
- Urodziny uczniów naszej klasy – impreza z udziałem rodziców i dzieci.
- Uczestniczenie w pikniku „Nasz kolorowy świat”.
- Założenie ogródka klasowego „Rabatki i bratki” – dbanie o rośliny.
- Impreza klasowa z poczęstunkiem z okazji Dnia Dziecka.
- Wyjście do Teatru „Groteska” na spektakl pt. „Tańcowały dwa Michały”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
- Wycieczka do Ogrodu Botanicznego.
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- Wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Wyjazd na piknik połączony z ogniskiem.
- Udział w koncertach „Mała Filharmonia”.
Wszyscy uczniowie brali udział we wszystkich plastyczno – technicznych konkursach
szkolnych i klasowych. Zdobywali wyróżnienia i nagrody. Udział w zbiórce nakrętek
i baterii. Kreowanie zachowań proekologicznych na co dzień – segregowanie makulatury,
plastiku oraz nakrętek w klasie. Udział w zajęciach mających na celu przeciwdziałanie
zachowaniom agresywnym.
Klasa IIZB – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak:
- Wycieczka do Myślenic – Olimpiada harcerzy – uczniów z niepełnosprawnościami.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dynastia Niziołków”.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- 3-dniowa wycieczka do Mielca na zlot harcerzy z całej Polski.
- Uczestnictwo Edyty w konkursie „Pięknego czytania”.
- Udział w zajęciach muzycznych oraz w koncercie galowym „Małej Filharmonii”.
- 9-dniowa zielona szkoła w Rozewiu. Zwiedzanie: Malborku, oceanarium we
Władysławowie, fokarium na Półwyspie Helskim.
- Wyjście do baru McDonald’s z okazji Dnia Dziecka.
- Udział w akcji zbierania książek dla szpitali.
- Udział w Pikniku integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
- Wyjście do Parku im. W. Bednarskiego na piknik integracyjny.
- Udział Krzysztofa Szczepanika we wszystkich konkursach plastycznych.
- Udział we wszystkich akcjach i zbiórkach organizowanych na terenie Ośrodka.
- Wszyscy uczniowie są zaangażowani w działalność harcerską.
Klasa IIIA – wychowawczyni mgr Grażyna Bartosik:
- Udział w Festiwalu filmowym „FilmON”.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Wyjście do Muzeum Inżynierii Miejskiej.
- Wycieczka do Kleszczowa.
- Przygotowanie uroczystej akademii kończącej naukę w gimnazjum.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
Klasa IIIZ – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn:
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Przygody Koziołka Matołka”.
- Organizacja Zabawy Karnawałowej.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Opowieści z Narnii”.
- Uroczyste urodziny Wiktorii, Aleksandry.
- Wyjście do D.K. przy ul. Wietora na pokonkursową wystawę prac. Odebranie nagród.
- Świętowanie Dnia Kobiet w klasie.
- Udział uczniów w szkolnym konkursie „Pięknego Czytania”.
- Spotkanie Wielkanocne w klasie.
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- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dynastia Niziołków”.
- Wyjazd 3 uczniów z panią Barbarą Orzechowską na obóz rehabilitacyjny do Załęcza.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Udział w warsztatach „Majsterkowo” w Castoramie Zakopianka.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kuba, Buba, savoir-vivre dla dzieci”.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Wiejcy koło Warszawy.
- Wyjazd 2 uczniów do Rozewia z panią Teresą Pałką.
- Warsztaty czytelnicze w Wojewódzkiej Bibliotece przy ul. Rajskiej.
- Spacer szlakiem Stanisława Wyspiańskiego - przygotowanie do pikniku w Korzkwi.
- Wyjście do lodziarni - nauka zamawiania, płacenia, kulturalne zachowanie w kawiarni.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
- Udział w zajęciach muzycznych oraz w koncercie galowym „Małej Filharmonii”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Przygotowanie uroczystej akademii kończącej naukę w gimnazjum.
- Klasowa uroczystość ukończenia szkoły.
Klasa IAP – wychowawczyni mgr Monika Porębska:
- Klasowe Walentynki.
- Wszyscy uczniowie brali udział w próbach i koncercie zespołu „Mała Filharmonia”.
- Uczniowie pięknie opiekowali się roślinami klasowymi.
- Udział uczniów w zawodach sportowych, zbiórce nakrętek konkursach plastycznych
i artystycznych organizowanych na terenie szkoły.
- Klasa zorganizowała pięć przyjęć urodzinowych.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kuba, Buba, czyli savoir-vivre dla
dzieci”.
- Wyjazd na 9 dni na Zieloną Szkołę do Rozewia.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach:
- Organizacja Zabawy Karnawałowej.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Wyjście na Warsztaty Terapii Zajęciowej „Emaus” – zwiedzanie warsztatów.
- Udział w warsztatach z majsterkowania w Centrum Handlowym Castorama.
- Wyjazd na zieloną szkołę do Wiejcy koło Warszawy.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
- Uroczyste urodziny koleżanek i kolegów z klasy.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kuba, Buba - savoir-vivre dla dzieci”.
- Wyjścia do sklepu spożywczego – robienie zakupów.
- Udział w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych w naszym Ośrodku.
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Klasa IIBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz:
- Świętowanie Dnia Ziemi.
- Śniadanie wielkanocne.
- Udział całej klasy w akcji zbiórki książek.
- Udział Natalii i Michała w konkursie „Pięknego czytania”.
- Klasa uczestniczyła w zajęciach i warsztatach profilaktycznych dotyczących radzenia
sobie z trudnymi zachowaniami i agresją.
- Kontynuowaliśmy tradycje wspólnie obchodzonych urodzin uczniów.
- Wyjście na rekolekcje „M&M2” do Kraków Tauron Arena.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kuba, Buba - savoir-vivre dla dzieci”.
- Spacer po Krakowie śladami Stanisława Wyspiańskiego.
- Udział w zawodach sportowych.
- Udział całej klasy w koncercie galowym „Małej Filharmonii”.
- Udział w konkursach plastycznych, muzycznych - zdobywanie nagród i wyróżnień.
- Opieka nad pracownią przyrodniczą i zwierzyńcem. Podziękowania dla rodziców za
zakupiony pokarm dla żółwia.
- Wyjazdy uczniów na warsztaty i wycieczki z drużyną harcerską „Tornado”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych – Prośniak:
- Uczniowie aktywnie uczestniczyli w życiu społeczności szkolnej.
- Organizacja Zabawy Karnowałowej.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Opowieści z Narnii”.
- Wyjście do Tauron Areny - udział w Rekolekcjach Wielkopostnych.
- Na zielonej szkole były trzy uczennice (jedna była w Warszawie, a dwie w Rozewiu).
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Dynastia Niziołków”.
- Wszyscy uczniowie brali udział w zajęciach muzycznych oraz w koncercie galowym
„Małej Filharmonii”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi „Śladami Stanisława Wyspiańskiego”.
- W klasie świętowano imieniny i urodziny kolegów.
- Wyjście na Warsztaty Terapii Zajęciowej „Emaus”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „Nasz kolorowy świat” w naszym Ośrodku.
W tym roku naszą szkołę kończą uczniowie: Agnieszka Barycz, Monika Cora, Łukasz
Czernecki, Aneta Dąbrowa i Natalia Kawula. Życzymy im powodzenia w dalszym życiu
i sukcesów w Warsztatach Terapii Zajęciowej.
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Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Joanna Skrzywanek:
- Udział we wszystkich konkursach plastycznych organizowanych na terenie naszej
szkoły.
- Paweł Kania, Monika Grudzień, Jakub Fądziel oraz Samuel Żuchowski wzięli udział
w szkolnym konkursie „Pięknego czytania”. Paweł zajął w nim I miejsce, zaś w Konkursie
finałowym zajął miejsce II i otrzymał tytuł v-ce Mistrza Pięknego Czytania.
- Podczas apelu Wielkanocnego pięknie wiersz recytowała Monika Grudzień.
- Podczas zawodów piłki nożnej godnie nas reprezentował Paweł Kania.
- Jak co roku w Wojewódzkim Biblijnym Konkursie Tematycznym organizowanym przez
Wydział Katechezy Kurii Metropolitalnej w Krakowie wziął udział Jakub Fądziel.
W eliminacjach szkolnych zajął I miejsce, zaś w konkursie wojewódzkim w Kurii
zajął III miejsce.
- Uczniowie Paweł Kania i Monika Grudzień wzięli udział w wyjeździe na zieloną zkołę
do Rozewia z panią Teresą Pałką.
- Cała klasa świętowała imieniny i urodziny kolegów.
- Świętowanie Dnia Dziecka.
- Udział w warsztatach bibliotecznych w Podgórskiej Bibliotece Publicznej.
- Całodniowa wycieczka do Ogrodu Zoologicznego.
- Udział w zajęciach muzycznych oraz w koncercie galowym „Małej Filharmonii”.
To już ostatnie wspólne chwile w naszej klasie w takim składzie uczniów. Troje Naszych
kolegów kończy w tym roku szkołę. Będzie nam bardzo smutno żegnając się z Celinką
Tarnowską, Pawłem Kanią i Magdą Więcek. Mamy jednak nadzieję że jeszcze nie raz się
spotkamy i będziemy mogli wspólnie wspominać razem spędzany czas. Magdzie
dziękujemy za optymizm, uśmiech i codzienną radość. Paweł był naszym
Przewodniczącym klasy, często nas wspierał w pracach społecznych, reprezentował klasę
i szkołę w zawodach sportowych. Można było na niego liczyć. Celinka „specjalistka” od
komplementów, trochę na przekór, ale w końcu zawsze z uśmiechem i miłym gestem.
Życzymy Wam powodzenia, radości i spełnienia planów na przyszłość. Wspominajcie nas
czasem, a gdybyście mieli chwilkę czasu – zawsze czekamy na Wasze odwiedziny.
Zielona szkoła w Warszawie
W dniach 15-19 maja 2017 roku uczniowie klas IIIZ i IIAP byli z paniami: Dorotą Brach
i Renatą Sobczyszyn na zielonej szkole. Stacjonowali w Kampinoskim Parku Narodowym
w Wiejcy w „Dworku pod Kasztanowcami”. Plan wycieczki był bardzo bogaty; zwiedzili:
Stadion Narodowy, Centrum Nauki Kopernik, Starówkę Warszawy, Wilanów, Dom
Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli, Łowicz: katedrę, Muzeum
Diecezjalne, taras widokowy, Muzeum Etnograficzne i Starówkę Łowicza. Spacerowali po
Kampinoskim Parku Narodowym. Czas wypełniony był zabawami na świeżym powietrzu,
dyskotekami, ogniskiem z pieczeniem kiełbasek i zabawami integracyjnymi. Wszyscy
wrócili z uśmiechem i pełni wspaniałych wrażeń.
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Zespół Muzyczny Promyk
Zespół towarzyszył nam podczas prawie wszystkich uroczystości szkolnych. Wystąpił
podczas szkolnej akademii z okazji Świąt Wielkanocnych śpiewając piękne pieśni pasyjne
i refleksyjne, które pomagały nam w lepszym przeżyciu i przygotowaniu się do tych świąt.
Mogliśmy również ich usłyszeć podczas szkolnego pikniku „Nasz kolorowy świat”, gdzie
wykonali wspólnie z zespołem profesjonalnych muzyków kilka piosenek i pieśni
ludowych. Dla naszych uczniów było to duże przeżycie, wielka radość i nowe
doświadczenie, które miejmy nadzieję zaowocuje dalszą współpracą w przyszłości. Zespół
wystąpił również podczas uroczystej akademii z okazji zakończenia roku szkolnego.
W maju zespół miał okazję zaprezentować się podczas IV Przeglądu Form Artystycznych
„Pokaż siebie” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie. Zespół wykonał kilka
utworów pochodzących z repertuaru muzyki rozrywkowej, poezji śpiewanej, jak również
z muzyki ludowej. Stał się główną atrakcją przeglądu i dostał zaproszenie na
przyszłoroczny koncert kolęd. Bardzo dziękujemy za zaproszenie.
Skład zespołu dzwonki: Michał Głowa, Mateusz Piotrowicz, Norbert Warzycki,
Monika Grudzień, Mateusz Kojara, Nikola Ferlacka, keyboardy: Samuel Żuchowski,
Andrzej Cieslik, Paweł Pliszka, Damian Kmieć, Sandra Mieszaniec, Katarzyna
Bobek, śpiew i instrumenty perkusyjne: Katarzyna Bobek, Andżelika Mrozowska,
Daria Siatka, Martyna Bucka, Dawid Świętek, Dagmara Dziubkowska, Jakub Karcz.
Na pochwałę i wyróżnienie zasługuje Michał Głowa, który zawsze chętnie, z dużym
zaangażowaniem, uczestniczył w próbach i występach zespołu i pomagał w sprawach
technicznych. Zespół prowadzi pani Agnieszka Kluba.

Warsztaty, konkursy, spotkania
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 do bezpłatnego obejrzenia 11 spektakli. Były to:
„Dziady”, „Robinson Crusoe” (dwukrotne zaproszenie), „Przygody Koziołka
Matołka” (dwukrotne zaproszenie), „Mały Książe”, „Opowieści z Narnii”, „Dynastia
Niziołków” (dwukrotne zaproszenie), „Kuba i Buba, czyli savoir-vivre dla dzieci”
(dwukrotnie). Po spektaklach uczniowie uczestniczyli w warsztatach prowadzonych przez
aktorów Teatru Współczesnego.
Współpracę z Teatrem podjęła i organizatorem wyjść jest pani Renata Sobczyszyn.
Szkolny konkurs „Pięknie czytamy”
15 marca 2017 roku w naszej szkole miało miejsce wielkie wydarzenie kulturalne. Pod
okiem pań: Marty Synowskiej – Staszczyk, Anny Wiśniewskiej oraz Anny Koper chętni
uczniowie prezentowali swoje umiejętności lektorskie. Z blisko 30 osobowej grupy
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czytelników, jury wyłoniło 9 laureatów. Szkoła Podstawowa: Natalia Sitarz, Dawid
Jakubczyk, Krzysztof Miśkiewicz. Gimnazjum: Daria Siatka, Mateusz Gruca, Justyna
Woszczyna. SPdP: Tomasz Kania, Martyna Bucka, Natalia Opoka. Wszyscy
uczniowie zostali nagrodzeni, a wyłonieni najlepsi z najlepszych wzięli udział w etapie
wojewódzkim konkursu.
Konkurs zorganizowały panie: Marta Synowska–Staszczyk i Anna Wiśniewska.
Wojewódzki konkurs „Pięknie czytamy”
23 marca 2017 roku w SOSW Nr 1 w Krakowie, laureaci szkolnego konkursu „Pięknego
czytania” wzięli udział w II etapie konkursu. Konkurencja była na wysokim poziomie.
Natalia Sitarz, Dawid Jakubczyk i Krzysztof Miśkiewicz, zdobyli szczególne
wyróżnienia pozakonkursowe. Paweł Kania zajął II miejsce. Daria Siatka, Justyna
Woszczyna, Mateusz Gruca i Agnieszka Barycz otrzymali wyróżnienia. Gratulujemy!
Laureatów do konkursu przygotowały panie: Marta Synowska-Staszczyk i Anna
Wiśniewska.
Konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny”
W konkursie wzięło udział wielu uczniów, którzy wykonywali prace różnymi technikami.
Uczniowie nagrodzeni: Szkoła Podstawowa: Aliki Kolowos, Dawid Jakubczyk, Piotr
Wideł. Gimnazjum: Magdalena Mika, Bartosz Wróbel, Anita Mętel. Szkoła
Przysposabiająca do Pracy: Jakub Fądziel, Justyna Urbaniec, Mateusz Klita.
Wyróżnienia: Dawid Świętek, Michał Miśkiewicz, Marcin Kleczyński, Agnieszka
Podgórska, Michał Bizoń, Natalia Sitarz, Blanka Grudzińska-Rekuć, Alan Cichoń, Oskar
Kuma, Wiktoria Pudlik, Damian Działkowski-Lis, Natan Szydłowski, uczniowie klasy
IVa, Paweł Kocajda, Patrycja Czarnecka, Natalia Zielińska, Oliwia Bober, Angelika
Mrozowska, Michał Kawaler, Maryna Bucka, Monika Grudzień, Monika Cora, Łukasz
Czarnecki, Maja Wilk, Paweł Kania, uczniowie klasy IAP, Paweł Pliszka. Piękne
i oryginalne prace zdobiły korytarz naszej szkoły. Konkurs zorganizowały panie: Justyna
Nuckowska i Marta Synowska-Staszczyk.
Projekt „Młodzi i Miłosierdzie 2”
28 marca 2017 roku uczniowie wszystkich klas: Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do
Pracy wraz z wychowawcami po raz drugi wzięli udział w Projekcie „M&M2”
w TAURON Arenie Kraków. Wydarzenie poprowadził Michał Nikodem. Słowo do
młodzieży skierował Biskup Grzegorz Ryś. Na scenie wystąpili: Ireneusz Krosny, raper
Tau oraz zespół „niemaGOtu”.
Zajęcia dogoterapii
W odwiedziny do dzieci z klasy I/IIa przychodzi pani Patrycja Gołąbek-Jonak z cudowną
labradorką Gabi. Wspólne zajęcia przynoszą dużo radości dzieciakom. Dzieci uczą się
opiekować psem, wydawać mu komendy, także wspólnie bawić.
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Warsztaty majsterkowania w „Castoramie Zakopianka”
30 marca 2017 roku uczniowie klas: IIIZ i IIAP z paniami: Renatą Sobczyszyn i Dorotą
Brach wzięli udział w warsztatach majsterkowania. Pod bacznym okiem specjalistów od
majsterkowania każdy uczestnik wykonał drewnianą skrzynkę, którą ozdabiał według
własnej inwencji. Wszyscy otrzymali certyfikaty i drobne upominki.
Warsztaty Profilaktyka Uzależnień
16 maja 2017 roku uczniowie klasy VIa wraz z uczniami Gimnazjum i SPdP wzięli udział
w warsztatach dla młodzieży, organizowanych przez Miejskie Centrum Profilaktyki
Uzależnień oraz pedagoga szkolnego pana Patryka Rosę. Uczniowie wykazali się
ogromnym zaangażowaniem, w związku z tym pracownicy MCPU zaproponowali nam
współpracę w dalszych działaniach Centrum.
Konkurs Plastyczny „Wiosna ach to ty”
W marcu panie Małgorzata Babik i Sylwia Wota zorganizowały zewnętrzny konkurs
plastyczny pt. „Wiosna ach to ty” nagrodzonych zostało dziesięciu uczniów z różnych
placówek.
Konkurs Plastyczny „Moje miejsce na ziemi”
Uczniowie klasy IIA i IIIA pod kierunkiem pań Małgorzaty Babik i Anety Kozak
przygotowali prace plastyczne na konkurs „Moje miejsce na ziemi”. Konkurs
zorganizowany był przez SOSW Nr 1 w Krakowie. 7 kwietnia 2017 roku odbyło się
wręczenie nagród. Uznanie jury zdobyły prace Michała Głowy, który zajął III miejsce
i Katarzyny Bobek, która otrzymała wyróżnienie. Wszyscy uczestnicy otrzymali
upominki i pamiątkowe dyplomy.
XV ogólnopolski konkurs plastyczny „Co warto zobaczyć w Krakowie”
W kwietniu uczniowie przygotowywali prace na konkurs plastyczny zorganizowany przez
PTTK „Krzeszowiacy”.
Konkurs plastyczny: „Coś zielonego”, „Świat wielkich i małych kotów”
Uczniowie klas IIIA i VIa pod opieką pani Małgorzaty Babik wysłali prace na
międzynarodowy konkurs plastyczny zorganizowany przez Stowarzyszenie Na Rzecz
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „JESTEM” w Lublińcu.
Przygotowali także prace na konkurs „Świat wielkich i małych kotów” zorganizowany
przez Młodzieżowy Dom Kultury, Kraków, ul. Grunwaldzka 5.
Szkolny konkurs plastyczny „Latające na łące”
W maju panie Małgorzata Babik, Sylwia Wota i Joanna Gruszka zorganizowały szkolny
konkurs na który płynęło wiele pięknych prac, które nagrodzono, zaś upominki otrzymali
wszyscy uczestnicy konkursu.
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VIII Festiwalu Piosenki Karaoke „Śpiewajmy Razem”
4 kwietnia 2017 roku dzieci pod opieką pani Małgorzaty Babik wzięły udział w festiwalu
zorganizowanym przez Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 1 w Krakowie.
Festiwal miał charakter konkursu. Wystąpili przedstawiciele Ośrodków Szkolno Wychowawczych z całej Małopolski. Konkurencja była duża. Naszą placówkę
reprezentowali: Andżelika Mrozowska, Justyna Woszczyna, Natalia Opoka, Kasia
Bobek i Anita Lasko. Wszyscy świetnie się bawili śpiewając wspólnie piosenki. W jury
zasiadał Andrzej Kozłowski członek kabaretu pod Wyrwigroszem. Szczęście uśmiechnęło
się do Katarzyny Bobek, którą jury doceniło i przyznało Jej II miejsce.

Akcje, w których bierzemy udział
Akcja „Zbieramy Baterie”
W bieżącym roku szkolnym kontynuowaliśmy Ogólnopolską Akcję zorganizowaną przez
firmę „Biosystem”. Zebraliśmy 300 kg baterii. Najwięcej baterii zebrała Agnieszka
Barycz. II miejsce zajął Kamil Bodurka, zaś III miejsce Michał Kawaler. Wyróżnienie
otrzymali: Anna Kuć, Martyna Bucka, Antoni Filiciak, Grupa dziewcząt - internat,
uczniowie klasy IIAP, uczniowie klasy IIBP, uczniowie klasy V/VIz. Serdecznie
gratulujemy i zapraszamy do dalszego udziału w akcji! Szczególne podziękowania dla
Agnieszki Barycz, która zebrała w ciągu całej zbiórki kilka ton baterii i zdobyła
zaszczytny tytuł „Przyjaciela Planety”. Dziękujemy również mamie Agnieszki
pani Janinie Barycz za wspieranie akcji. Organizator Akcji pani Zofia Rysiewicz.
Poczta Walentynkowa
Zorganizowano ją w naszej szkole z okazji Dnia Świętego Walentego. Zebrane kartki
z wierszykami i życzeniami rozdano 14 lutego. Akcję zorganizowały panie Justyna
Nuckowska i Marta Synowska-Staszczyk.
Podsumowanie Wielkiej Zbiórki Książek
W kwietniu i maju 2017 roku trwała u nas zbiórka książek dla pacjentów szpitali. Dzięki
dobrej woli naszych uczniów, nauczycieli i rodziców zebraliśmy ponad 150 książek, które
przekazaliśmy do placówek medycznych. Wszystkim dziękujemy za udział w tegorocznej
zbiórce. Akcję przeprowadziły panie: Marta Synowska–Staszczyk i Justyna Nuckowska.
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Zawody sportowe
Szkolne Zawody z Unihokeja
Odbyły się w naszym Ośrodku w dniach 13-20 lutego 2017 roku. Mecze rozgrywane były
systemem każdy z każdym. Najlepszą drużyną okazała się klasa IIZA w składzie: Edyta
Dymurska, Krzysztof Szczepnik, Mateusz Dądzik. Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary i pamiątkowe dyplomy. Gratulujemy! Organizatorzy panie: Sylwia Kosałka
i Izabela Włodarz oraz pan Dariusz Górak.
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Tenisie Stołowym
Odbyły się 21 lutego 2017 roku w Chrzanowie. Nasza reprezentantka, Nikola Ferlacka po
świetnie rozegranych pojedynkach, zajęła pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt
młodszych. Tym samym obroniła tytuł Mistrzyni, który zdobyła już w zeszłym roku.
Nasza reprezentacja: Nikola Ferlacka, Justyna Urbaniec, Katarzyna Bobek, Szymon
Wesołowski i Jacek Andruszko. Wszyscy nasi zawodnicy walczyli ambitnie, do ostatniej
piłki, za co należą się im ogromne brawa. Opiekę sprawowała pani Izabela Włodarz.
II Otwarte Mistrzostwa Pływackie Dzielnicy XIII Podgórze „W czepku urodzeni”
Odbyły się 22 marca 2017 roku na basenie KS „Korona”. Organizatorami mistrzostw byli
KS „Korona”, Rada Dzielnicy XIII oraz nasz Ośrodek. Patronat Honorowy nad zawodami
objęła Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz Urząd Miasta Krakowa.
W zawodach wzięło udział ponad 60 zawodników z 15 placówek. Sędziował pan Ryszard
Kacer prezes Olimpiad Specjalnych Polska – Małopolskie. Organizację wspomagali
wolontariusze ZSOI Nr IV oraz XII LO w Krakowie. Nasz Ośrodek reprezentowała
Katarzyna Bobek, która wywalczyła złoty medal na 25 m. stylem dowolnym. Wszystkim
zawodnikom gratulujemy. Byliście wspaniali! Liczymy na Was za rok!
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej Dziewcząt
31 marca 2017 roku reprezentacja naszych dziewcząt wzięła udział w turnieju piłki nożnej.
Po rozegraniu kilku meczy zajęły one drugie miejsce. Gratujemy walki i rywalizacji
w duchu fair - play. Nasz Ośrodek reprezentowały uczennice: Katarzyna Bobek, Sandra
Mieszaniec, Oliwia Bober, Iwona Krzek oraz Nikola Ferlacka. Ponadto Katarzyna
Bobek została wyróżniona za grę i reprezentowała naszą szkołę, jako zawodniczka
województwa Małopolskiego, na Mistrzostwach Polski, które odbyły się w Słupsku.
Drużynę dzielnie wspierali uczniowie klasy IA. Opiekę nad uczniami sprawowały panie:
Sylwia Kosałka oraz Izabela Włodarz.
Mistrzostwa Polski Dziewcząt w Piłce Nożnej – Sprawni Razem
W dniach 7-9 kwietnia 2017 roku w Słupsku, odbyły się po raz kolejny Mistrzostwa Polski
w Piłce Nożnej Dziewcząt. Parkiet Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego im. Tadeusza
Gwiżdża stał się miejscem zmagań dziewczęcych drużyn piłki nożnej z całej Polski.
Uczennica naszej Szkoły, Katarzyna Bobek, była jedną z reprezentantek województwa
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małopolskiego. Nasze dziewczęta po bardzo ciężkich meczach, okupionych wieloma
kontuzjami, wywalczyły I miejsce, a tym samym zostały Mistrzyniami Polski.
Gratulujemy zwycięstwa i wspaniałej walki w duchu fair – play. Trenerkami reprezentacji
były panie: Beata Jewiarz (SOSW Nr 1 w Krakowie), oraz Izabela Włodarz.
Integracyjny Festyn Sportowy
10 maja 2017 roku uczniowie klasy IIa, IVa oraz IA wzięli udział w Festynie Sportowym,
zorganizowanym przez SOSW Nr 6 z Krakowa, który odbył się na terenie obiektów
TS Wisła Kraków. Uczniowie zwiedzili słynne obiekty sportowe od wewnątrz, wyszli na
murawę, na której rozgrywanych było wiele ekscytujących meczów. Emocji było co nie
miara – wszyscy mogli sprawdzić swoje siły na przeróżnych torach przeszkód. Każdy
z uczestników otrzymał upominek, a także smaczny poczęstunek na regenerację sił.
Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Izabela Włodarz i Sylwia Kosałka.
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej Chłopców
Sprawni Razem
11 maja 2017 roku Skotniki ponownie stały się areną walki o tytuł Mistrzów
Województwa Małopolskiego w Piłce Nożnej Chłopców. Nasza szkoła, mimo ogromnego
wysiłku i zaangażowania chłopców, zajęła V miejsce. Nasi reprezentanci: Szymon
Wesołowski (kapitan), Jacek Andruszko, Dawid Budziaszek, Bartosz Cholbart, Andrzej
Cieślik, Mateusz Kojara, Krzysztof Szczepanik, Mateusz Dądzik oraz Paweł Kania.
Szymon Wesołowski został wyróżniony za grę i został zaproszony do reprezentowania
województwa małopolskiego na Mistrzostwach Polski w Płocku. Gratulujemy! Naszych
piłkarzy wzmacniali dopingiem uczniowie klasy IA. Opiekę nad uczniami sprawowały
panie: Izabela Włodarz i Sylwia Kosałka.
Mistrzostwa Polski w Piłce Nożnej Chłopców
Turniej rozgrywany był w dniach 19-20 maja 2017 roku w Płocku. Naszą szkołę
reprezentował Szymon Wesołowski, uczeń klasy IA. Nasz drużyna zajęła bardzo wysokie,
II miejsce. Gratulujemy!
Mistrzostwa Województwa Małopolskiego w Lekkiej Atletyce
23 maja 2017 roku wybraliśmy się na stadion MOS Wschód Kraków na zawody
wojewódzkie w lekkiej atletyce. Naszą szkołę reprezentowało 12 uczniów: Krzysztof
Szczepanik, Mateusz Dądzik, Jacek Andruszko, Szymon Wesołowski, Michał Głowa,
Damian Kmieć, Maria Bażela, Paulina Puchacka, Alan Cichoń, Michał Bizoń,
Damian Lis, Paweł Kania. Mimo upalnej pogody dzielnie walczyli: biegając, skacząc w
dal, rzucając dyskiem i pchając kulą. Największy sukces odnieśli: Damian Kmieć
I miejsce w biegu na 1500 m oraz III miejsce w skoku w dal. Szymon Wesołowski
I miejsce w skoku w dal. Damian, Szymon i Jacek Andruszko będą reprezentować naszą
szkołą na Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w dniach 3-4 czerwca
na obiektach krakowskiego AWF. Opiekę trenerską i wychowawczą sprawowały panie:
Sylwia Kosałka i Izabela Włodarz.
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Inter Campus w Sieborowicach
24 maja 2017 roku uczniowie naszej szkoły mieli okazję wziąć udział w treningu
piłkarskim, zorganizowanym przez piłkarzy Inter Mediolan. Trening odbył się
w Sieborowicach. Adepci piłki nożnej ćwiczyli przyjęcia i podania piłki, doskonalili rzuty
wolne oraz karne, by potem w towarzyskim meczu z młodzieżą z Domu Dziecka
w Sieborowicach sprawdzić swoje siły i umiejętności. Opiekę sprawowała pani Izabela
Włodarz.
Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce
W dniach 3-4 czerwca 2017 roku w Krakowie na obiektach krakowskiej Akademii
Wychowania Fizycznego, Małopolski Oddział Sprawnych Razem dostąpił zaszczytu
organizowania Mistrzostw Polski. Do Grodu Kraka zjechało się około 100 lekkoatletów,
by walczyć o najcenniejszy kruszec. Wśród zawodników byli także reprezentanci kadry
Polski, o których sukcesach jest głośno na świecie - są to uczestnicy Igrzysk Olimpijskich
i Międzynarodowych Turniejów. W gronie lekkoatletów znalazło się również dwóch
uczniów z naszej szkoły, którzy godnie reprezentowali województwo małopolskie. Byli to
Jacek Andruszko oraz Szymon Wesołowski. Jacek startował w dwóch kategoriach.
W skoku w dal zajął VI miejsce, natomiast w biegu na 800 m – VII. Szymon, startujący
w kategorii mężczyzn, w skoku w dal zajął VII miejsce (skok o długości 4,94 m), w biegu
na 800 m - miejsce VI. Został również wytypowany do reprezentowania województwa
małopolskiego w sztafecie 4x100 m, w której chłopcy zajęli V miejsce. Nie były to
miejsca medalowe, ale należy podkreślić, że to były Mistrzostwa Polski, a zajęcie V, VI
czy VII miejsca jest ogromnym sukcesem. Gratulujemy i życzymy wiele zapału do
dalszych, sportowych zmagań. Opieka pani Izabela Włodarz.
Festyn integracyjno-sportowy
24 maja 2017 roku uczniowie naszego Ośrodka brali udział w festynie na terenie
KS „Borek”. Organizatorami był SOSW Nr 1 w Krakowie. W festynie uczestniczyło
kilkanaście drużyn z różnych szkół. Braliśmy udział w takich konkurencjach jak: gra
w dwa ognie, biegi w workach, biegi z przeszkodami, rzuty do celu, slalom. Nasza
drużyna zajęła III miejsce. Wszyscy świetnie się bawili, dziękujemy za wspaniałe emocje!
Opieka panie: Sylwia Kosałka, Grażyna Bartosik.
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Z życia Internatu
Przez cały semestr Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Żukowskiej i Barbary
Dopierały organizował nadal regularnie apele informacyjno - porządkowe oraz spotkania
integracyjne społeczności Internatu: grille, zabawy przy muzyce, dyskoteki, celebrowanie
imienin i urodzin, uroczystości i imprezy okolicznościowe, prowadził gazetkę
samorządową.
Sekcje: plastyczna, muzyczna, sportowa, kulturalno-oświatowa i artystyczna (teatrzyk
SIGMA), prowadzone przez wychowawców w ramach Samorządu organizowały różnego
rodzaju zajęcia, konkursy, imprezy, wyjścia i wycieczki, by umilić i urozmaicić
wychowankom pobyt w internacie.
Panie: Sylwia Wota, Marta Środa, Joanna Bykowska-Gruszka i Ewa Pilch dbały
o dekorację internatu, zdobiąc go zgodnie z wydarzeniami kalendarzowymi
i okolicznościowymi. Sekcja porządkowa pod opieką pani Bożeny Spytek dbała
o higienę i porządek w Internacie i prowadziła międzygrupowy konkurs czystości.
Pani Iwona Danek i pan Bogusław Krzeczkowski dbali o rozśpiewanie naszych
podopiecznych organizując zajęcia muzyczne i wieczory ze śpiewem przy
akompaniamencie gitary i akordeonu, przygotowywali oprawę muzyczną na imprezy
i uroczystości internatowe.
Panie Sylwia Wota i Joanna Gruszka wraz z panią Małgorzatą Babik zorganizowały
międzyszkolny konkurs plastyczny: „Latające po łące”, adresowany do uczniów szkół
specjalnych i integracyjnych. Nasi wychowankowie wykonali piękne, ciekawe prace, które
wraz z innymi nadesłanymi pracami zdobią hall Internatu.
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim kontynuowała cykl wycieczek pod hasłem
„Spacerkiem przez Kraków”.
Regularnie odwiedzali nas wolontariusze z „Kostki” (Gimnazjum Jezuitów
w Krakowie). Wspólnie bardzo miło spędzaliśmy czas na grach i zabawach. Razem
wykonaliśmy też ozdoby wielkanocne do naszych świetlic. Pani Marta, opiekunka
wolontariuszy zorganizowała od dyrekcji szkoły Jezuitów potrzebne materiały. Serdecznie
dziękujemy.
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LUTY
Grupa VI z panem Sylwestrem Piaseckim odwiedziła Muzeum Sztuki Współczesnej
MOCAK w Krakowie. Nowoczesna sztuka rozłożyła na łopatki Damiana, Andrzeja
i Mateusza. Kuba natomiast zachwycił się morskim falami. Na Tomku i Darku Muzeum
wywarło tak duże wrażenie, że wzmocniona została ich przyjaźń. Warto było być
w MOCAK-u!
15 lutego 2017 roku Samorząd Internatu pod opieką pań: Barbary Dopierały i Barbary
Żukowskiej zorganizował zabawę z okazji Walentynek. Był taniec, poczęstunek i
śmieszne konkursy. Wszyscy dobrze się bawili i ochoczo uczestniczyli w konkursach.
16 lutego 2017 roku odbyła się druga z cyklu imprez walentynkowych: „Randka
w ciemno”. Chłopcy rywalizowali o serce „tajemniczej nieznajomej”. By zdobyć jej
względy musieli wykazać się licznymi talentami i przejść wiele prób. Wszyscy chłopcy
doskonale poradzili sobie z przygotowanymi zadaniami, wykazując się dużą
pomysłowością. Jednak zwycięzca mógł być tylko jeden: Mateusz Piotrowicz podbił serce
„tajemniczej nieznajomej”, którą okazała się Aneta Dąbrowa, wybrana najmilszą
wychowanką Internatu. Imprezę przygotowały panie: Ewa Pilch, Joanna Gruszka, Sylwia
Wota i pan Aleksander Chmielow.
Wychowankowie z grupy VI i V z panem Sylwestrem Piaseckim zwiedzili Muzeum
Historyczno - Misyjne Księży Misjonarzy w Krakowie. Podziwiali eksponaty
przywiezione z misji w Chinach oraz obrazy olejne, rzeźby i starodruki. Muzeum mieści
się w klasztorze, dlatego udzielił się ewangeliczny nastrój i potraktowali niektórzy
dosłownie słowa Jezusa: „jedni drugich brzemiona noście”. Przewodnikiem naszym był
sympatyczny zakonnik z Wrocławia.
Wychowankowie grupy II i VI pod opieką pani Iwony Danek i pana Macieja Gibskiego
odwiedzili Galerię Lamelli w Śródmiejskim Ośrodku Kultury, by przyjrzeć się
współczesnej sztuce. Wystawa malarstwa i grafiki „Novem-Novum” wywarła na nas
pozytywne wrażenie. Prace były ciekawe i choć nie wszystkie dla nas zrozumiałe,
spodobały się nam.
Kto jeszcze nie był w Billund Resort w duńskiej siedzibie LEGOLAND? W sobotnie
popołudniu w „Bonarce” można było poczuć magię tego jedynego w swoim rodzaju
miasteczka. Jak różnorodny jest świat LEGO przekonały się dziewczęta pozostające pod
opieką pani Barbary Żukowskiej podczas weekendu.
28 lutego 2017 roku grupa chłopców z panem Sylwestrem Piaseckim odwiedziła
Centrum Kultury Żydowskiej w Krakowie. Obejrzeli wystawę plakatów społecznopolitycznych, które powstały w Oświęcimiu w Międzynarodowym Domu Spotkań
Młodzieży. Plakaty wzbudziły nasze zainteresowanie.
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MARZEC
6 marca 2017 roku dziewczęta z grupy II pod opieką pani Iwony Danek wybrały się do
Śródmiejskiego Ośrodka Kultury na koncert uczniów Szkoły Wokalno-Aktorskiej.
Z przyjemnością i niemałym podziwem wysłuchały młodych talentów wokalnych.
W programie były m.in. współczesne utwory popowe, rockowe i wzruszające ballady.
8 marca 2017 roku męska część społeczności internetowej pod kierunkiem panów:
Macieja Gibskiego i Bogdana Krzeczkowskiego przygotowała dla Pań oraz Dziewcząt
kameralną imprezę z okazji Dnia Kobiet. Były piosenki z akompaniamentem akordeonu,
wiersze recytowane z prawdziwą brawurą oraz quizy i zagadki. Chłopcy i dziewczęta
rywalizowali także w konkursach sprawnościowych. Panie nie pozostawiły żadnych szans
na zwycięstwo.
Kontynuując cykl wycieczek „Spacerkiem po Krakowie” grupa VI i V z panem
Sylwestrem Piaseckim odwiedziła Galerię Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie.
Galeria nieco nas zaskoczyła, ponieważ trafiliśmy na zmianę wystawy. Wynagrodziły nam
to rzeźby, które mogliśmy podziwiać na korytarzach. Studiować na Akademii Sztuk
Pięknych nie planujemy, ale na pewno jeszcze tu wrócimy!
Krótki spacer chłopców z Internatu przez Rynek Podgórski i Kładkę Bernatka na
Kazimierz okazał się bardzo optymistyczny. Z tego powodu, że tuż przed kładką
spotkaliśmy śpiewającego angielskie ballady gitarzystę. Gitarzysta wspaniale grał na
gitarze pomimo, że nie miał dłoni i części przedramienia. Grał i śpiewał dla
przechodzących ludzi i był szczęśliwy! Zaimponował nam tym, że pomimo
niepełnosprawności tak dużo dał nam radości i optymizmu swoim koncertem.
Pierwszego dnia wiosny zamiast utopić Marzannę wychowankowie pod opieką pana
Sylwestra Piaseckiego odwiedzili Muzeum PRL-u, które mieści się w dawnym kinie
Światowid w Nowej Hucie. Dla uczniów ta wyprawa była jakby wyprawą do wirtualnego
świata. Wszyscy się urodzili w XXI wieku, a PRL przestał istnieć w 1989 roku czyli pod
koniec XX wieku. W podziemiach budynku muzealnego jest ogromny schron, który miał
zapewnić bezpieczeństwo w czasach PRL-u (Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej). Nas
przez kilkanaście minut "ochronił" przed wiosenną, słoneczną pogodą.
W związku z uroczystą inauguracją Roku Kościuszkowskiego młodzież mieszkająca
w internacie z panią Iwoną Danek i panem Maciejem Gibskim wybrała się na spacer
śladami Tadeusza Kościuszki, jednego z największych polskich bohaterów narodowych,
„niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.
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KWIECIEŃ
W słoneczny, pierwszy kwietniowy weekend pojechaliśmy z panią Ewą Statek na
wycieczkę do Wieliczki. Odbywały się tam Historyczne Rajdowe Samochodowe
Mistrzostwa Polski. Mieliśmy zatem okazję oglądać samochody uczestniczące w
imprezie w ich boksach postojowych.
3 kwietnia 2017 roku młodzież z II i VI grupy internatu pod opieką pani Iwony Danek
i pana Macieja Gibskiego wybrała się na wycieczkę rekreacyjną do Parku
im. dra H. Jordana. Korzystając z ogólnodostępnych atrakcji wychowankowie przeszli
ścieżkę zdrowia, wypróbowali siłownię „pod chmurką” oraz oddawali się rekreacji na
placu zabaw. Największym powodzeniem cieszyły się „pajęczyny”.
Grupa V i VI z panem Sylwestrem Piaseckim zwiedziła „Tężnię sztuki”. Tężnia sztuki to
dzieło sztuki współczesnej (instalacja), którą stworzył Robert Kuśmirowski. Artysta
chciałby, żeby zwiedzający jego dzieło „oddychali sztuką” (inhalowali się sztuką). Tężnia
jest wypełniona tysiącem różnych przedmiotów, które artysta zgromadził w swoich
piwnicach i zdecydował ocalić je od zapomnienia. Musimy powiedzieć, że sztuka
współczesna ciągle i nadal nas zaskakuje!
Tuż przed Świętami Samorząd Internatu pod opieką pani Barbary Dopierały i pani Barbary
Żukowskiej zorganizował Spotkanie Wielkanocne. Jak nakazuje tradycja, obrzędowość
przeplatała się wspomnieniami. Był wspaniały klimat, dobre jedzonko, odświętny nastrój
i dobry humor. Życzyliśmy sobie ciepłych, szczęśliwych Świąt w domowej atmosferze
i udanego Śmigusa Dyngusa.
25 kwietnia 2017 roku chłopcy z grupy V i VI z panem Sylwestrem Piaseckim i panią Ewą
Statek odwiedzili Centrum Motocyklowe „Rider” w Krakowie. Motocykle zrobiły na
wszystkich duże wrażenie. Kaski również cieszyły się popularnością. Z firmy Rider nie
wyszliśmy z pustymi rękami, ale z plakatami, które ozdobiły nasze świetlice i sypialnie
w internacie.
27 kwietnia 2017 roku zorganizowaliśmy dla wszystkich chętnych Dzień Otwarty
naszego Internatu. Dla gości i mieszkańców internatu nasi wychowankowie przygotowali
niezapomniany spektakl wokalno - taneczno- kabaretowy. Młodzi artyści wcielili się m.in.
w Mariolkę z kabaretu, Shakirę, Tinę Turner, zespół "Łobuzy", zespół Krywań, trio
operowe wraz z dyrygentem. Po tych wspaniałych występach odbyła się specjalna sesja
fotograficzna z naszymi aktorami-gwiazdami, a następnie w sali gimnastycznej odbył się
miting sportowy. Rywalizacja była bardzo wyrównana, pomimo wylanego potu i zadyszki
uczestników. Bawiliśmy się fantastycznie. Wszystkich chętnych, którzy chcieliby do nas
dołączyć i sprawdzić jak wygląda codzienne życie w Internacie serdecznie zapraszamy!
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MAJ / CZERWIEC
W maju dziewczęta oraz chłopcy z grupy VI z panią Iwoną Danek i panem Maciejem
Gibskim wybrali się do Ogrodu Zoologicznego. Od czasu naszej ostatniej wizyty
w krakowskim ZOO pojawiło się wielu nowych mieszkańców. Podziwialiśmy niedawno
otwarte pingwinarium oraz inne zwierzęta, których nie udało nam się zobaczyć
poprzednim razem. Szczególnie zachwyciły nas niedawno urodzone „maluszki” (m.in.
młoda zebra i wielbłądziątko), małe małpiatki oraz dumnie przechadzający się alejkami
paw. Na pewno niedługo znowu odwiedzimy to wspaniałe miejsce.
Jak co roku w maju odbył się finał zawodów Złotej Ligi. Tym razem zorganizowaliśmy
miting lekkoatletyczny. Zawody zakończyliśmy grillem, a w nagrodę wzięliśmy udział
w rejsie statkiem po Wiśle.
W przeddzień Dnia Dziecka dziewczęta z grupy I i II z panią Barbarą Żukowską i panią
Barbarą Dopierałą odwiedziły pobliski Mc Donald’s. Pamiętając, że 1 czerwca wszyscy
jesteśmy dziećmi, spędziłyśmy radosne chwile na zabawach i rozmowach przy muzyce.
Tradycyjnie pobyt został umilony lodami, szejkami i hamburgerami.
W okresie od 24 maja do 1 czerwca 2017 roku część wychowanków z panią Teresą Pałką,
panem Sylwestrem Piaseckim oraz dziećmi i nauczycielami ze szkoły wyjechała na
zieloną szkołę do Rozewia nad Bałtykiem. Mieszkaliśmy w ośrodku „Szum morza”
w Rozewiu tuż pod słynną, zabytkową latarnią morską. Pogoda dopisała, było ciepło
i słonecznie, dlatego byliśmy prawie każdego dnia na plaży. Ale oprócz plażowania
i kąpieli morskich dużo zwiedzaliśmy. Zwiedziliśmy zamek krzyżacki w Malborku,
miasteczko Hel na półwyspie Helskim, a w nim fokarium i Muzeum Rybołówstwa.
W Gdyni zwiedziliśmy okręt - muzeum marynarki wojennej ORP „Błyskawica”
i Akwarium Gdyńskie, pełne egzotycznych ryb z całego świata. We Władysławowie
spędziliśmy pół dnia w Ocean Park, gdzie podziwialiśmy zwierzęta morskie wykonane
w ich naturalnej wielkości. Spacerowaliśmy obok wielorybów i rekinów. Wybawiliśmy się
na największym placu zabaw w województwie pomorskim. Wieczorami często dyskoteka
nieco zagłuszała szum morza, ale za to wszyscy dobrze się bawili. W przyszłym roku na
pewno wrócimy do Rozewia.
8 czerwca 2017 roku bawiliśmy się wszyscy na corocznym Pikniku Integracyjnym „Nasz
kolorowy świat”, który odbył się na terenie naszego Ośrodka. Nasi wychowankowie
zaprezentowali się na nim z programem „Twoja twarz brzmi znajomo” wcielając się
w znanych artystów ze świata muzyki. Wychowawcy przygotowali dla uczestników
pikniku stanowiska z atrakcjami oraz kolorową karczmę. Pani Sylwia Wota wraz z panią
Małgorzatą Babik przygotowała dekorację sceny.
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Zostaliśmy także zaproszeni do SOSW Nr 4 przy ul. Wietora na XIII piknik Bijemy
rekordy pt. „Najpiękniejszy naszyjnik na świecie”. Robiliśmy kolorowe paciorki z rolek
po papierze toaletowym, zajadaliśmy się kiełbaskami z grilla, skakaliśmy na trampolinie.
Nasi artyści mogli zaprezentować się na scenie. Spędziliśmy tam bardzo miłe popołudnie.

Zespół Teatralny Sigma
Zespół teatralny pod kierunkiem pań: Małgorzaty Babik, Barbary Żukowskiej i Sylwii
Woty, przygotował w tym semestrze nowy spektakl: „Bajka o Śpiącej królewnie”.
Wystąpili: Katarzyna Bobek, Sandra Mieszaniec, Justyna Woszczyna, Andżelika
Mrozowska, Stanisław Kmak, Dagmara Dziubkowska, Mateusz Piotrowicz, Aneta
Dąbrowa, Natalia Opoka, Jakub Karcz, Norbert Warzycki, Andrzej Cieślik, Bartosz
Grzesik, Daria Siatka. Zespół wystąpił na trzech przeglądach teatralnych: 6 kwietnia na
XV Przeglądzie Teatralno-Muzycznym „O Buławę Lajkonika”, na którym zdobyliśmy
„Średnią Buławę”, a wyróżnienia aktorskie zdobyli: Stanisław Kmak za rolę króla
i Andżelika Mrozowska za rolę królowej. 9 maja na IX Podgórskim Festiwalu
Twórczości Osób Niełnosprawnych „Bona Fide” w CK SOLVAY. Tutaj wyróżnienia
indywidualne otrzymali: Stanisław Kmak, Andżelika Mrozowska, Natalia Opoka,
Jakub Karcz i Damian Kmieć. 23 maja wystąpiliśmy na XXV Małopolskich
Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych w MDK im. Bursy w Krakowie. Zmagania trwały
przez trzy dni, a Nasza bajka zdobyła uznanie publiczności i otrzymała wyróżnienie od
jury. W czerwcu grupa wystąpiła ze spektaklem przed swoimi kolegami i rodzicami
w szkole. Wszyscy aktorzy ciężko pracowali i zasłużyli na słowa uznania. Jesteśmy z nich
dumni.

Drużyna harcerska Tornado
Drużyna aktywnie działa przez cały czas. Tak, jak i w ubiegłym semestrze harcerze
spotykają się we wtorki w swojej harcówce, na zbiórkach podczas których poszerzają
swoją wiedzę i doświadczenie, realizują sprawności i wspólnie się bawią. Głównym
opiekunem harcerzy jest nadal pani Teresa Pałka. Wspierają ją pani Barbara Orzechowska
oraz pan Jerzy Wieszczak. Drużyna liczy 21 harcerzy. Należą do niej uczniowie
uczęszczający do szkół naszego Ośrodka, wychowankowie Internatu oraz dzieci
przebywające w półinternacie.
Drużyna czynnie uczestniczy w życiu Hufca:

23 lutego 2017 roku nasi harcerze pod opieką pani Teresy Pałki wzięli udział
w XI Olimpiadzie Zimowej Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”. Olimpiada odbyła się na
stoku „Chełm” koło Myślenic. Uczestniczyło w niej 110 harcerzy z Ośrodków Szkolno Wychowawczych
województwa
małopolskiego
i podkarpackiego.
Zawodnicy
rywalizowali ze sobą w 5 konkurencjach: zjazd na sankach, zjazd na „jabłuszkach”,
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wyścigi zaprzęgów saneczkowych, rzut śnieżkami do celu i przeciąganie liny.
Walczyliśmy dzielnie i choć nie udało nam się tym razem zdobyć najwyżej punktowanych
miejsc bawiliśmy się fantastycznie. Wszyscy uczestnicy otrzymali medale oraz upominki.
29 marca 2017 roku przedstawiciele drużyny „Tornado” w 7-osobowym składzie pod
opieką pani Teresy Pałki wzięli udział w Turnieju Tenisa Stołowego Drużyn
Nieprzetartego Szlaku. O puchar Dyrektora SOSW w Myślenicach walczyło 9 drużyn.
Nasi harcerze zaprezentowali się fantastycznie, zdobywając w klasyfikacji zespołowej
II miejsce. Dziewczęta w swojej kategorii nie pozostawiły przeciwniczkom żadnych szans:
Nikola Ferlacka zdobyła I miejsce, Katarzyna Bobek zajęła II miejsce. Serdecznie
gratulujemy sukcesu!
W dniach 20-25 marca 2017 roku 11 harcerzy z naszego Ośrodka, pod opieką pań Teresy
Pałki i Barbary Orzechowskiej, przebywało na turnusie rehabilitacyjnym w Załęczu
Wielkim w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym ZHP ,,Nadwarciański Gród”.
Wyjazd odbył się w ramach Ogólnopolskiego Projektu ,,Cztery pory roku - ekologiczne
zajęcia aktywizujące i rozwijające osoby niepełnosprawne”, organizowanego przez
PFRON i Główną Kwaterę ZHP oraz Chorągiew Dolnośląską. W trakcie pobytu
w ,,Nadwarciańskim Grodzie” harcerze uczestniczyli w szeregu zajęć o charakterze
ekologicznym, wzbogacając swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć ekologicznych,
które odbywały się w plenerze nad rzeką Wartą oraz pracowniach przyrodniczych, badali
życie organizmów wodnych i leśnych. Na zajęciach artystycznych, pod kierunkiem
instruktorów i artystów, poznawali różnorodne techniki plastyczne. Organizowane były
również zajęcia ruchowo-sportowe. Podczas wycieczek wykonali Marzannę, która
popłynęła Wartą z promu, który przeprawiał na drugi jej brzeg oraz wieniec wiosenny symbol nadchodzącej wiosny. Codziennie pisali kartkę z kalendarza - sprawozdanie
z najciekawszych zajęć. Rywalizowali podczas sportowej olimpiady i bawili się na
wspólnych ,,harcotekach”. Wyjechali na całodzienną wycieczkę do Łodzi, gdzie zwiedzili
ogród zoologiczny, uczestniczyli w ciekawych lekcjach, na których mieli możliwość
trzymać i dotykać niektóre zwierzęta (m.in. kameleona i pytona). Obejrzeli także
palmiarnię podziwiając przepiękną tropikalną roślinność.
W dniach 21-23 kwietnia 2017 roku drużyna z panią Teresą Pałką i panem Jerzym
Wieszczakiem wzięła udział w XI Ogólnopolskim Biwaku Drużyn Harcerskich ZHP
NS w Mielcu pod hasłem „Ocalić od zapomnienia”. Trzydniowy pobyt w Mielcu był
wspaniałą przygodą i cennym doświadczeniem. Nasi podopieczni mieli okazję
zintegrować się z harcerzami z różnych stron Polski oraz poszerzyć wiedzę i rozwinąć
swoje umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju warsztatach. Atrakcji było co
niemiara. Podczas warsztatów plastycznych malowali na drewnie „Bieszczadzkie
anioły”, tworzyli ludowe wycinanki, uczyli się jak wykonać torebkę prezentową. Na
warsztatach ekologiczno-przyrodniczych wyczarowywali arcydzieła z siana wg własnego
pomysłu. W czasie warsztatów kulinarnych poznali nowe przepisy, wykonywali
podpłomyki, piekli „proziaki” (bieszczadzkie bułeczki) i ciasteczka. Nowym i ciekawym
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doświadczeniem były warsztaty kowalstwa artystycznego, podczas których mogli
samodzielnie wykuć pierścień z żelaza. Fantastycznie bawili się podczas warsztatów
tanecznych pod hasłem ,,Taniec jednoczy, uczy i bawi” prowadzonych przez zespół
,,Furmani” z Legnicy. Zespół urzekł wszystkich swoim występem. Do tego wieczorne
ogniska, zabawy, pląsy, apele i ceremoniał harcerski… Wszystko to razem sprawiło, że
nasi harcerze spędzili w Mielcu niezapomniane chwile. Wrócili we wspaniałych
humorach, pełni wrażeń i z cichą nadzieją wyjazdu na kolejny taki biwak.

Klub Olimpiad Specjalnych „Zamoyskiego”
Przez cały semestr pani Sylwia Wota wraz z panią Moniką Kołodziej prowadziły zajęcia
MATP (Indywidualny Trening Motoryczny) dla słabszych zawodników sekcji.
7 czerwca 2017 roku zawodniczka Olimpiad Specjalnych Klubu Zamoyskiego Mariola
Łatas pod opieką pani Sylwii Woty wzięła udział w X Małopolskim Dniu Treningowym
MATP zorganizowanym przez SOSW Nr 3 przy ul. Praskiej. Startowała w trzech
konkurencjach: rzucie woreczkiem, rzucie woreczkiem do celu i rzucie do kręgli.
W każdej poradziła sobie świetnie! Otrzymała medal, dyplom i upominek. Był to jej
debiut w MATP. W przyszłym roku planujemy wystąpić z większą liczbą zawodników
ponieważ atmosfera na zawodach i zabawa była świetna.

Sekcja sportów różnych
W II semestrze kontynuowane były zawody sportowe dla wychowanków internatu „Złota
liga”. Odbyły się 3 spotkania: „Gry i zabawy integracyjne”, "Gry zespołowe na wesoło"
oraz rozgrywki finałowe: miting lekkoatletyczny, podczas którego zawodnicy musieli
zmierzyć się z biegiem przez przeszkody, rzutem piłką lekarską i skokiem w dal. Każdym
zawodom towarzyszy mnóstwo emocji i świetna zabawa. Pamiętamy o sportowej zasadzie
„fair play”, wszyscy dopingują startującym. Na zakończenie zawodów odbył się grill
z pieczeniem kiełbasek. W nagrodę za całoroczne zmagania w zawodach wzięliśmy udział
w rejsie statkiem po Wiśle. Opłynęliśmy cały Kraków. Płynęliśmy statkiem o nazwie
„Pomarańczka”, a przesympatyczna Pani Kapitan opowiadała nam o statku, rejsach
i Krakowie i swoich planach żeglugowych. Całą trasę towarzyszyła nam muzyka,
tańczyliśmy, śpiewaliśmy, śmialiśmy się, opalaliśmy...Ach co to było za przeżycie!
W przyszłym roku może popłyniemy do Tyńca.… Kolejna edycja zawodów już we
wrześniu. Organizatorami zawodów Złotej Ligii są panie: Ewa Pilch i Sylwia Wota oraz
pan Aleksander Chmielow.
Pan Aleksander Chmielow kontynuował stałe zajęcia sportowe: gry zespołowe, tenis,
zabawy i gry ruchowe, ćwiczenia siłowe i ogólnorozwojowe. Zajęcia odbywały się w sali
gimnastycznej, sali rekreacyjnej i na świeżym powietrzu.
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Na pochwałę zasługują
Uczniowie klasy I/IIz: Dominik Baranik za wzorowe zachowanie, pilność w nauce oraz
udział w konkursach plastycznych. Mateusz Król, Andrzej Podgórski za bardzo dobre
zachowanie, koleżeńskość względem kolegów z klasy oraz udział w konkursach
plastycznym. Dawid Komorowski za dobre zachowanie, udział w konkursach
plastycznych oraz pilność w nauce.
Uczniowie klasy I/IIa: Natalia Sitarz, Alicja Kolowos, Alan Cichoń za wyróżniającą
postawę w nauce. Wiktoria Pudlik za duże postępy w nauce i zachowaniu. Michał Bizoń,
Damian Działowski–Lis, Alan Cichoń za godne reprezentowanie szkoły w zawodach
sportowych. Blanka Grudzińska-Rekuć za uśmiech, życzliwość i reprezentowanie
szkoły w konkursie ogólnopolskim. Piotr Wideł, Oskar Klima za chętny udział
w konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy IIIz: Aleksandra Zarębińska, Przemysław Stadnik, Dagmara Lasek,
Grzegorz Kosmulski, Julia Rokosz, Adam Oliynyk za wspólną naukę i zabawę, za
pozytywne zmiany, które dają radość i motywację. Za udział we wszystkich konkursach
szkolnych i klasowych oraz zorganizowanych uroczystościach, wyjazdach, wycieczkach
i imprezach.
Uczniowie klasy IVa: Maria Bażela, Natan Szydłowski za bardzo dobre wyniki w nauce
oraz wzorowe zachowanie.
Uczniowie klasy V/VIz: Marcin Kleczyński za wzorowe zachowanie i postępy w nauce,
aktywność na lekcjach i zaangażowanie w życie klasy. Uczeń brał udział w szkolnych
konkursach plastycznych, w występach okazjonalnych, oraz wspierał szkolną zbiórkę
książek. Klaudia Kaczor za wzorowe zachowanie i koleżeńską postawę oraz
zaangażowanie w życie klasy. 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. Uczeń brał udział
w szkolnych konkursach plastycznych oraz w szkolnym i pozaszkolnym konkursie
pięknego czytania. Marcelina Stach za bardzo dobre zachowanie, koleżeńską postawę,
udział w szkolnych konkursach plastycznych oraz wspierała szkolne akcje.
Uczniowie klasy IA: Szymon Wesołowski udział w Mistrzostwach Województwa
Małopolskiego w Tenisie Stołowym, Piłce Nożnej, Lekkiej Atletyce. Udział
w Mistrzostwach Polski w Piłce Nożnej - II miejsce, Mistrzostwach Polski w Lekkiej
Atletyce - skok w dal - VII miejsce, bieg na 800 m – VI miejsce. Jacek Andruszko udział
w Mistrzostwach Województwa Małopolskiego w Tenisie Stołowym, Piłce Nożnej,
Lekkiej Atletyce. Udział w Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce - skok w dal
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VI miejsce, bieg na 800 m - VI miejsce. Sandra Mieszaniec, Dagmara Dziubkowska za
udział w występach artystycznych.
Uczennica klasy IZ Oliwia Bober za zaangażowanie, pracę na lekcji, wzorowe
zachowanie i pozytywny stosunek do kolegów z klasy. Stanisław Kmak za udział
w występach artystycznych.
Uczniowie klasy IIA: Daria Siatka wzorowa przewodnicząca klasy, za wyniki w nauce.
Andrzej Cieślik v-ce przewodniczący klasy, prace porządkowe na terenie Ośrodka,
opieka nad ogródkiem klasowym. Jakub Turski prace porządkowe na terenie Ośrodka,
opieka nad ogródkiem klasowym. Angelika Mrozowska nagranie konkursowego
teledysku, wyniki w nauce, 100% frekwencja. Justyna Woszczyna nagranie
konkursowego teledysku. Kinga Poślińska nagroda w konkursie plastycznym
organizowanym przez PTTK. Marta Pasek opieka nad ogródkiem klasowym, pomoc
wychowawcy w prowadzeniu zajęć plastycznych.
Uczniowie klasy IIZA: Jakub Grzyb, Paweł Kocajda, Magdalena Mika za
zaangażowanie w konkursach plastycznych.
Uczniowie klasy IIIA: Norbert Warzycki za wzorowe zachowanie, bardzo dobre wyniki
w nauce oraz prace na rzecz Ośrodka. Katarzyna Bobek i Nikola Ferlacka za osiągnięcia
sportowe. Michał Głowa i Damian Kmieć za prace na rzecz Ośrodka.
Uczniowie klasy IIIZ: Aleksandra Gałaś za wzorowe zachowanie, udział w konkursach
plastycznych, sumienne dyżurowanie podczas przerw. Kamil Kucharski za wzorowe
zachowanie, udział w zawodach, występach i konkursach szkolnych. Karolina Bogacz za
wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, udział w konkursach, występach szkolnych.
Uczniowie klasy IIBP: Anna Kuć, Natalia Opoka, Anita Lasko, Michał Kawaler za
zaangażowanie w życie klasy i Szkoły.
Uczniowie klasy IIIBP: Paweł Kania za reprezentowanie Szkoły w zawodach
sportowych, wzorowe pełnienie funkcji przewodniczącego klasy, oraz prace społeczne,
zaangażowanie i kreatywność na terenie klasy. Magdalena Więcek za wzorową postawę
uczniowską, przygotowanie do zajęć, obowiązkowość, kulturę zachowania i uśmiech na co
dzień. Monika Grudzień za wzorowa postawę uczniowską, udział w licznych konkursach
i uroczystych apelach, przygotowanie do zajęć i rosnącą samodzielność. Samuel
Żuchowski za zaangażowanie podczas zajęć muzycznych z prof. Wandą Wątorską,
nieustanną mobilizację do pracy oraz wytrwałość.
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Podziękowania
Dyrekcja i Nauczyciele serdecznie dziękują Rodzicom i wszystkim bliskim naszych
uczniów, za wszelką pomoc, życzliwość, otwartość, którą nam Państwo okazali
w II semestrze bieżącego roku szkolnego.
Paniom: Iwonie Polak, Monice Król, Annie Komorowskiej oraz panu Leszkowi
Baranikowi za współpracę z wychowawcą na rzecz klasy oraz zaangażowanie
w przygotowaniach uroczystości szkolnych oraz klasowych.
Panu Adamowi Rekuć za wszelką pomoc i zaangażowanie w życie klasy. Pani Joannie
Kolowos za udział w organizowanych wycieczkach. Panu Mariuszowi Stanek za
ogromną życzliwość i wsparcie. Dla wszystkich Rodziców i Opiekunów uczniów klasy
I/IIa za obecność na występach i uroczystościach.
Specjalne podziękowanie dla pani Elżbiety Kurek za troskliwość, serce, zaangażowanie i
absolutne zrozumienie.
Pani Joannie Stadnik, państwu Ewie i Robertowi Lasek, pani Agnieszce Zarębińskiej,
państwu Magdalenie i Przemysławowi Kosmulskim, pani Vicie Oliynyk pani Edycie
Rokosz za bardzo dobry kontakt oraz wzorową dotychczasową współpracę.
Podziękowanie rodzicom uczniów klasy IVa za okazane wsparcie, zaangażowanie
w życie klasy oraz doposażenie w materiały plastyczne.
Paniom: Teresie Kaczor, Agnieszce Kleczyńskiej, Barbarze Stach za zaangażowanie
w życie klasy.
Pani Renacie Kmak za pomoc i zaangażowanie w życie klasy.
Rodzicom uczniów klasy IIA za stworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery, a szczególnie
panu Karolowi Mrozowskiemu za pomoc w powstaniu ogródka klasowego,
fotografowanie uroczystości szkolnych i klasowych. Pani Edycie Mrozowskiej za udział
w szkolnym kolędowaniu, pomoc w organizacji nagrań oraz prezentacji klasy na zewnątrz
szkoły. Panu Andrzejowi Moskalowi za opiekę podczas wycieczek. Pani Renacie Grucy
za troskę o pozytywny wizerunek klasy. Panu Krzysztofowi Paskowi za pomoc
w powstaniu ogródka klasowego.
Pani Małgorzacie Grzyb za całoroczną współpracę, udzielanie się na rzecz klasy i szkoły.
Pani Ewie Brewce za całoroczną współpracę, pomoc w wyjściach klasowych.
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Pani Władysławie Jaromin za zaangażowanie we wszystkie akcje i zbiórki organizowane
przez Ośrodek. Pani Monice Dymurskiej za bardzo dobrą współpracę ze Szkołą
i Internatem.
Pani Annie Kasperczyk–Kotarbie, Małgorzacie Gałaś, Małgorzacie Kucharskiej,
Dorocie Wróbel, Annie Jagiełło za miłą współpracę.
Pani Krystynie Setkowicz oraz Hannie Kozłowskiej-Furgał za zaangażowanie w życie
klasy i szkoły.
Podziękowanie dla Rodziców uczniów klasy II AP za zaangażowanie w życie klasowe.
Podziękowanie dla Rodziców uczniów klasy II BP za udział w życiu klasy. Pani Renacie
Kawaler, Dorocie i Wojciechowi Opokom za włączenie się do współpracy
w realizowanych w klasie i szkole działaniach.
Podziękowania dla wszystkich Rodziców uczniów klasy IIIAP, którzy włączali się
w życie klasy.
Państwu Fądziel dziękujemy za wytrwałość i przygotowanie syna do konkursu biblijnego.
Dyrekcji Teatru Współczesnego w Krakowie i pani Kierownik Biura Organizacji
Widowni Marcie Baran za serdeczną współpracę i umożliwienie naszym uczniom
bezpłatne oglądanie spektakli w roku szkolnym 2016/2017.
Pani profesor Wandzie Wątorskiej za bezinteresowne, prowadzenie z naszymi uczniami
zespołu muzycznego „Mała Filharmonia”. Serdecznie dziękujemy.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów w roku szkolnym 2016/2017
i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas wakacji.

Zespół Redakcyjny Biuletynu
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BEZPIECZNE WAKACJE
Wakacje to dla Was dzieci i młodzieży okres wypoczynku, poznawania ludzi
i zdobywania nowych doświadczeń. Ważne, abyście ten czas wspominali z radością
po powrocie do szkoły. Dzieci i młodzież spędzając wakacje w swoich domach, jak
również poza miejscem zamieszkania jest narażona na szereg zagrożeń oraz
niebezpieczeństw w czasie odpoczynku.
Swoboda zachowań młodych osób, większy luz, przebywanie w miejscach
wypoczynku bez nadzoru rodziców, a także niewłaściwa opieka i nadzór ze strony
opiekunów stanowią jedną z kilku przyczyn nieszczęśliwych zdarzeń np. wypadków
komunikacyjnych, utonięć, przestępstw i wykroczeń popełnionych przez samych
nieletnich jak i na ich szkodę.
Aby bezpiecznie spędzić wakacje, a zarazem nie dopuścić do niebezpiecznych
zachowań ze strony innych osób należy przestrzegać pewnych zasad:
1) Wyjeżdżając na wakacje, poinformuj najbliższych gdzie spędzać będziesz wakacje
i z kim, zostaw numer telefonu.
2) Nie pokazuj zbytnio posiadanych pieniędzy czy drogich rzeczy, gdyż nie możesz
być pewny(a) czy nie jesteś obserwowany(a).
3) Podróżując pociągiem zajmuj miejsca blisko służb ochrony kolei. Nie siadaj
samotnie w przedziale.
4) Nigdy nie podróżuj autostopem sam, zawsze w gronie przyjaciół. Nie korzystaj
z oferty podwiezienia przez obcych.
5) Nigdy nie pozostawiaj swoich bagaży, toreb, dokumentów, portfela bez opieki
przebywając na plaży czy imprezach podczas wakacji, gdyż możesz być
okradziony(a).
6) Zawsze i wszędzie pilnuj swoich napojów, gdyż może zostać dosypany czy dolany
niebezpieczny środek. Takie substancje mogą spowodować utratę samokontroli.
7) Nigdy nie przyjmuj napojów od osób nieznanych.
8) Wakacje to czas relaksu i zabaw, dlatego w czasie trwania wakacji jest wzmożona
działalność dealerów narkotykowych oraz używania dopalaczy.
ZAŻYWANIE NARKOTYKÓW I DOPALACZY PRZEZ OSOBY
MAŁOLETNIE JEST ZABRONIONE I BARDZO NIEBEZPIECZNE.
9) Podczas spędzania wakacji na wsi nie wsiadaj i nie baw się w pobliżu maszyn
rolniczych - to bardzo niebezpieczne.
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NAD WODĄ
Wakacje to czas odpoczywanie i spędzania przez młodzież wolnego czasu nad wodą.
Aby bezpiecznie spędzić ten okres pobytu nad wodą należy kierować się wyobraźnią
i rozsądkiem.
Zasady bezpiecznej kąpieli:
1) Pływaj tylko w miejscach strzeżonych. ZABRONIONE jest pływanie
w miejscach gdzie kąpiel jest zakazana.
2) Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
3) Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni, w czasie burzy czy wiatru.
4) Nie skacz do wody bezpośrednio po opalaniu się jeśl i jesteś rozgrzany przez
słońce.
5) Nie skacz do wody w miejscach nieznanych, gdzie może to się skończyć
kalectwem. Zabronione są w takich miejscach skoki „na główkę”.
6) Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody np. spychanie
z materacy, pomostów.
7) Nie przeceniaj swoich umiejętności pływackich.
8) Nie wypływaj daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku.
9) Pamiętaj o założeniu kapoka podczas pływania żaglówką, kajakiem, łódką czy
innym sprzętem wodnym.
10) Nigdy nie pływaj po spożyciu alkoholu.
Podczas wakacji dochodzi do wielu wypadków w których uczestniczą dzieci. Często
przyczyną takiego stanu rzeczy jest złe oznaczenie i widoczność dzieci jadących na
rowerze jak i pieszych szczególnie po zmroku. Dlatego ważną kwestią jest aby dzieci
idące poboczem były wyposażone w emblematy odblaskowe np. opaski, co
spowoduje większą widoczność. Dzieci jeżdżące na rowerach powinny zwrócić
szczególną uwagę na prawidłowe wyposażenie roweru w celu zwiększenia ich
bezpieczeństwa.
ZASADY BEZPIECZNEJ JAZDY NA ROWERZE
1) Używaj sprawnego i prawidłowo wyposażonego roweru. Pamiętaj, że rower musi
być wyposażony w przynajmniej jeden sprawny hamulec, lampę ze światłem białym
skierowanym do przodu, dzwonek, lampę ze światłem czerwonym i czerwone
światełko odblaskowe skierowane do tyłu, światełka odblaskowe umocowane na
kołach.
2) W czasie jazdy używaj kasku.
3) Dokładnie rozejrzy się zanim ruszysz.
4) W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
5) Przestrzegaj przepisów drogowych.
6) Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.
7) Sygnalizuj wcześniej wszystkie skręty.
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