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Z życia Ośrodka

Podsumowanie II semestru przez Pana Dyrektora:
- Zakup szatni uczniowskich.
- Rozbudowa monitoringu.
- Przygotowanie terenu pod garaż.
- Przygotowanie terenu pod wiatę śmietnikową.
- Wymiany ogrodzenia od strony parku.
- Zakup garażu.
- Zakup wiaty śmietnikowej.
- Montaż 260 m2 kostki brukowej przy kuchni.
- Wykonanie 230 m2 parkingu przy boisku sportowym.
- Zakup 3 gokartów.
- Wykonanie wiaty przy ogródku warzywnym.
- Zakup 120 tui.
- Zakup i montaż stołu do tenisa stołowego.
- Zakup nowego wyposażenia do kuchni.
- Doposażenie klasopracowni w pomoce dydaktyczne.
- Zakup sztucznej trawy do ogrodu zoo.
- Zakup agrotkaniny do ogrodu z labiryntem.
- Zakup agrotkaniny i przykrycie skarpy.
- Przygotowanie dokumentacji pod remont kuchni.
-  Darowizna  od  fundacji  Eco  Textil  6  rowerów  trójkołowych,  2  balkoników  1  wózka
inwalidzkiego.
- Dofinansowanie wyjazdów dzieci do Rozewia oraz do Włoch.

A wszystko po to, by było nam jeszcze lepiej.

XVI Piknik Integracyjny „Nasz kolorowy Świat”
6 czerwca 2019 roku w SOSW Nr 2 w Krakowie przy ul. Zamoyskiego 100 odbył się  piknik,
w tym roku pod hasłem „KOLOROWO – DANCOWO”. Jak każdego roku podczas pikniku
było wiele atrakcji. 

Z życia Szkoły

Zabawa Karnawałowa 2019
27  lutego  2019  roku  odbyły  się  2  zabawy  karnawałowe.  Dla  młodszych  uczniów  Szkoły
Podstawowej,  a  następnie  dla  starszych  uczniów Szkoły  Podstawowej,  Gimnazjum i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy. Podczas zabaw uczniowie mieli poczęstunek: pączki, mandarynki
i pyszną  pizzę.  Wspaniała  zabawa  odbyła  się  dzięki  profesjonalnej  oprawie muzycznej  DJ.
Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za poczęstunek i zorganizowanie DJ'a.

Spotkanie Integracyjne w SOSW Nr 2 
8  lutego  2019  roku  odwiedzili  nas  wychowankowie  zaprzyjaźnionego  Niepublicznego
Przedszkola Specjalnego „Teraz my” z ul. Płaszowskiej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
klasy  IIIA  gimnazjum:  Natalia  Toporowska,  Dagmara  Dziubkowska,  Zuzanna  Węgrzyn,
Agnieszka Wojtaszek i Jacek Andruszko. Spotkanie zorganizowała pani Anna Wiśniewska.
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Dzień otwarty w Ośrodku
7  marca  2019  roku  w  naszym  Ośrodku  odbył  się  Dzień  Otwarty.  Odbyły  się  warsztaty
w pracowniach:  gospodarstwa  domowego,  ceramicznej,  komputerowej,  muzycznej,  zabawy
matematyczne,  zwiedzanie  szkoły  i  internatu.  Była  możliwość  spotkania  z pedagogiem
i psychologiem.

Spektakle w Teatrze Współczesnym
Dzięki  uprzejmości  Dyrekcji  Teatru  Współczesnego w Krakowie  i  serdecznej  już  trzyletniej
współpracy  z  Panią  Kierownik  Biura  Organizacji  Widowni  Martą  Baran  uczniowie  naszej
placówki w II semestrze roku szkolnym 2018/2019 zostali zaproszeni na bezpłatne spektakle: 14
lutego 2019 roku klasy VIIIa i VIza z paniami Anną Wiśniewską i Agatą Adamek obejrzały
spektakl „Pan Twardowski”.  7 marca 2019 roku klasy IVa, VIIIz z paniami Dorotą Ruchałą
i Katarzyną Janotą obejrzały spektakl „Pan Twardowski”. 12 marca 2019 roku uczniowie klas:
VIa,  IIAP,  IIIBP,  IIICP  z  nauczycielami:  Zofią  Rysiewicz,  Renatą  Sobczyszyn,  Jerzym
Wieszczakiem obejrzeli spektakl pt. „Kamienie na szaniec”. 5 kwietnia 2019 roku uczniowie
klas:  1AP SPdP,  2AP SPdP,  6za  SP z nauczycielami:  Renatą  Sobczyszyn  i  Agatą  Adamek
obejrzeli spektakl pt. „Królowa śniegu”. 6 maja 2019 roku uczniowie klas: 1zb, 2AP, 3BP, 3CP,
6za  z  nauczycielami:  Renatą  Sobczyszyn i  Agatą  Adamek,  Beatą  Gebauer,  Zofią  Rysiewicz
obejrzeli spektakl pt. „Król lew”. Współpracę podjęła pani Renata Sobczyszyn.

Z życia klas, imprezy, wycieczki szkolne

Klasa I/IIa - wychowawczyni mgr Jadwiga Polakiewicz
- Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie pt.  „Kto pocieszy pechowego nosorożca”.
- Udział w zajęciach edukacyjnych w ramach projektu „STARS- rowerem do szkoły”.
- Udział w Pikniku integracyjnym „Nasz kolorowy Świat”.
- Sportowy piknik integracyjny w Maxi Sport.
- Wyjście na lody na pożegnanie roku szkolnego.

Klasa Iza - wychowawczyni mgr Edyta Kowalczyk
- Wyjście do kina Cinema City na film „Asteriks i Obeliks”.
- Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie pt. „Kto pocieszy pechowego nosorożca”.
- Wyjście do parku, obserwacja przyrody wiosną.
- Wyjście do kina Cinema City Bonarka, oglądanie filmu animowanego „Paskudy Ugly Dolls”.
- Wycieczka do sklepu „Uczymy się robić zakupy na wyjazd wakacyjny”.

Klasa Izb - wychowawczyni mgr Beata Gebauer
- Wyjście do kina Cinema City na film „Asteriks i Obeliks”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Król lew”.
- Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie pt. „Kto pocieszy pechowego nosorożca”.
- Udział w Pikniku Integracyjnym „W świecie owadów” w Korzkwi.
- Wyjście do parku, obserwacja przyrody wiosną.
- Wyjście do kina Cinema City Bonarka, oglądanie filmu animowanego „Paskudy Ugly Dolls”.

Klasa IIz - wychowawczyni mgr Monika Kołodziej
- Wyjście do kina Cinema City na film „Asteriks i Obeliks”.
- Wyjście do teatru Groteska na przedstawienie pt. „Kto pocieszy pechowego nosorożca”.
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- Wyjście do kina Cinema City Bonarka, oglądanie filmu animowanego „Paskudy Ugly Dolls”.
- Wycieczka do sklepu „Uczymy się robić zakupy na wyjazd wakacyjny”.

Klasa IIIa- wychowawczyni mgr Sylwia Mrzygłód
- Udział w Pikniku Sportowym w Maxi Sport.
- Uroczyste świętowanie urodzin uczniów.
- Dzień Dziecka w klasie.
- Prezentowanie swojej wiedzy i umiejętności podczas zajęć ze studentami UP.
- Wycieczka do Teatru Współczesnego „Karolcia”.
- Wycieczka do kina: „Królewna i smok” i „Grinch”,
- Udział uczniów w zajęciach integracyjno - sportowych w Centrum Zabawy Akukuu 
- Udział w plastycznych konkursach szkolnych.

Klasa IIIz - wychowawczyni mgr Anna Koper
- Wyjście do kina Cinema City Bonarka na film „O psie, który wrócił do domu”.
- Wyjazd do Studia Rekreacji Ruchowej MaxSport z okazji Dnia Dziecka. 

Klasa IVa - wychowawczyni Dorota Ruchała
W minionym  roku  szkolnym  klasa  uczestniczyła  w  wielu  różnorodnych  wycieczkach  oraz
imprezach m.in.  Piknik  Integracyjny w Parku Bednarskiego,  spektakl  pt.  „Pan Twardowski”
w Teatrze  Współczesnym,  Park  Doświadczeń  w  Krakowie,  Warsztaty  matematyczne  na
Uniwersytecie  Pedagogicznym,  Galeria  Figur  Stalowych,  XIII Olimpiada  Zimowa  Drużyn
Nieprzetartego  Szlaku  w  Myślenicach,  3-dniowy  Biwak  Drużyn  Nieprzetartego  Szlaku
w Mielcu, 10-dniowa Zielona Szkoła w Rozewiu.

Klasa IVz - wychowawczyni mgr Dorota Nowakowska
- Udział w zajęciach integracyjno - sportowych w Centrum Zabaw Akukuu.
- Wycieczka do Term Chochołowskich.
- Piknik integracyjny w Korzkwi pod hasłem „W świecie owadów”.
- Wyjście do kina na seans filmowy pt. „Paskudy UglyDolls”.
- Szkolny piknik integracyjny Nasz Kolorowy Świat.

Klasa VIa - wychowawczyni mgr Sylwia Kosałka
- Udział w Integracyjnym Festynie Sportowym.
- Udział w Festynie Integracyjno – Sportowym w ZSS nr 14. 
- Udział w Festynie Sportowym TS Wisła. - „Sportowy Zawrót Głowy”.
- Wyjście do Kina „Mia i biały lew”.
- Dzień Kobiet w SOSW Nr 1.
- Udział w Wiosennych Biegach Przełajowych w Parku Bednarskiego.
-  Pomoc w organizacji  oraz  czynny  udział  w II  Turnieju  o  Puchar  Dyrektora  SOSW Nr  2
„Zamoyski Cup”.
- Wycieczka do ZOO.
- Udział w licznych zawodach sportowych na terenie Ośrodka i poza nim.
- Imprezy klasowe: urodziny, Oliwi K., Oliwii M., Mikołaja, Natana.
- Uczestnictwo w przygotowaniach na terenie Ośrodka (dekoracje, przygotowanie sali).
- Udział w akademiach szkolnych.
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Klasa VIza – wychowawczyni mgr Agata Adamek
- Udział w Krakowskim Tygodniu Dobrego Słowa. 
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Pan Twardowski”.
- Udział w zawodach pływackich  - Julia Szumowska.
- Wyjście do kina na film pt. „Mia i biały lew”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Królowa śniegu”. 
- Wyjazd do Piławy Górnej na warsztaty wokalne. 
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Król Lew”. 
- Cykliczny udział i podsumowanie Projektu „Przejezdne miasto-moje hobby”.
- Udział w szkolnej edycji Mam Talent- Julia Szumowska 
- Wyjazd do Rozewia na Zieloną Szkołę. 
- Udział w Zawodach Olimpiad Specjalnych Kinga Sonik srebrny medal.
- Wyjście do ZOO. 
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kot w butach”.
- Udział w Pikniku Nasz Kolorowy Świat. 
- Udział w uroczystości Zakończenia Szkoły. 

Klasa VIzb/VIIz – wychowawca mgr Patryk Rosa
- Wyjście do kina Cinema City Bonarka na film „O psie, który wrócił do domu”.
- Wyjazd do Studia Rekreacji Ruchowej MaxSport z okazji Dnia Dziecka. 

Klasa VIIa – wychowawca mgr Dariusz Górak
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Parku Bednarskiego.
- Udział w Turnieju Piłki Nożnej pod honorowym Patronatem Radnego Miasta Krakowa Jakuba
Seraczyna.
- Przygotowanie do zawodu, doskonalenie umiejętności i możliwości uczniów. Projekt „Od pasji
do profesji”.
-  Wycieczka  do  Teatru  Ludowego  w  Krakowie  na  przegląd  dorobku  artystycznego  szkół
specjalnych, współorganizowany przez SOSW nr 2 w Krakowie.
- Udział w przeglądzie artystycznym S-cool show.
- Wyjście do Muzeum Historycznego - zwiedzanie Szopek Krakowskich.
- Udział w dniu otwartym w SOSW nr 1 przy ul. Barskiej w ramach realizacji zajęć doradztwa
zawodowego.
- Integracja ze środowiskiem uczniowskim z Ośrodka w Bochni.
- Wyjście do kina na film pt. „Kurier” zapoznanie uczniów z osobą Jana Nowaka Jeziorańskiego.

Klasa VIIIa – wychowawczyni mgr Anna Wiśniewska
- Udział w dniu otwartym w SOSW nr 1 w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Pan Twardowski”.
- Wyjście do Kina Cinema City Bonarka na film „Mia i lew”.
- Wyjście do kina na film pt. „Kurier” zapoznanie uczniów z osobą Jana Nowaka Jeziorańskiego.
- Wycieczka do Włoch: Iwona, Łukasz.

Klasa VIIIz – wychowawczyni mgr Katarzyna Janota
Uczniowie   podobnie  jak  i  w  poprzednim  roku  mieli  okazję  do  wielu  wspólnych  wyjść
i wyjazdów, zarówno bliskich, jak i dalekich min:
- kilkakrotne wyjście do teatru, czy kina;
- wyjście na Kopiec Kraka, kościołek św. Benedykta, kamieniołom Liban;

Biuletyn Informacyjny Nr 20 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 5 -



- wycieczka do krakowskiego ZOO;
-  5-  dniowa  wycieczka  do  Piławy  Górnej  -  zwiedzanie  terenów Dolnego  Śląska:  Wrocław,
Szklarska Poręba, Bielawa, Ząbkowice Śląskie, Dzierżoniów;
-  „zielona  szkoła”  -  10  dniowy  pobyt  nad  morzem  na  Rozewiu,  zwiedzanie  okolicy  min:
Gdańsk, Władysławowo, Hel i wiele, wiele innych ciekawych miejsc.

Klasa IIIA – wychowawczyni mgr Izabela Włodarz
- Udział w III Festiwalu Tańca Zumba Dance  „Tańczyć każdy może”.
- Udział w dniu otwartym w SOSW nr 1 w ramach realizacji zajęć doradztwa zawodowego.
- Wyjście do kina na film pt. „O psie, który wrócił do domu”.
- Zajęcia integracyjne z okazji Dnia Kobiet.
- Udział w Międzyszkolnych Zawodach Lekkoatletycznych.
-  Wyjście  do  kina  na  film  pt.  „Kurier”  -  zapoznanie  uczniów  z  osobą  Jana  Nowaka  –
Jeziorańskiego.
- Udział w Zamoyski Cup 2019 - Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej.
-  10  dniowa wycieczka  w poszukiwaniu  europejskich  korzeni.  Zwiedzanie  Wenecji,  Padwy,
Rzymu, San Marino, Rimini, pobyt nad morzem.
- Spotkanie z artystą malującym stopami.
- Udział w konkursie „Mam talent”.
- Udział w festynie  integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
- Udział w zawodach kajakowych. 

Klasa IIIZA – wychowawczyni mgr Agnieszka Kluba
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Szatan z siódmej klasy”.
-  Udział w warsztatach w Interaktywnym Centrum Pszczelarstwa – Apilandia.
-  Wyjście do kina na film „Mia i lew” oraz  na film „O psie, który wrócił do domu”
- Świętowanie 18 urodzin Oliwii.
- Udział w szkolnych konkursach plastycznych.
- Udział w turnieju Bocce.
- Wyjazd Stanisława do Włoch.
- Wyjazd Weroniki na Zieloną szkołę do Rozewia.
- Udział w pikniku integracyjnym w Korzkwi.
- Udział w szkolnym pikniku integracyjnym „Nasz Kolorowy Świat”.
- Udział Stanisława w szkolnym konkursie „Mam talent”.
- Udział Oliwii i Patrycji w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej - Zamoyski Cup.
- Udział w zawodach Olimpiad Specjalnych.
- Wyjście do Parku Bednarskiego.

Klasa IIIZB – wychowawca mgr Jerzy Wieszczak
- Udział w Ogólnopolskim  Tygodniu Dobrego Słowa.
- Świętujemy Walentynki 2019 r.
- Udział w szkolnej zabawie karnawałowej 2019.
- Klasowy Dzień Kobiet.
- Wyjście do Kina Cinema City  Bonarka  na film „O psie, który wrócił do domu”.
- Dzień Ziemi – sadzimy zioła na działce szkolnej.
- Oglądamy spektakl „Królowa śniegu” w wykonaniu grupy teatralnej „Sigma”.
- Spotkanie z artystą Stanisławem Kmiecikiem malującym stopami.
- Udział w szkolnej edycji „Mam talent”.
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- „Zielona szkoła” – Rozewie 2019.
- Obchodzimy Dzień Matki.
- Klasowe „wyjazdowe” urodziny Edyty.
- Obchodzimy Dzień Dziecka.
- Udział w międzyszkolnym pikniku integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
- Piknik integracyjny w Parku im. W. Bednarskiego.

Klasa IIIZC – wychowawczyni mgr Teresa Pałka
- Świętowanie 18. urodzin Kingi.
- Wycieczka do Bochni na zabawę karnawałową.
- Udział w zabawie karnawałowej.
- Udział w Mini Liście Przebojów i 5-dniowa wymiana między Ośrodkami z Piławy Górnej.
- Świętujemy Walentynki 2019.
- Udział w 13. Ogólnopolskim Biwaku drużyn „Nieprzetartego Szlaku” – Mielec 2019.
- Uczestniczymy w „Jajku Wielkanocnym”.
- Wyjście do kina na filmy  pt. „O psie, który powrócił do domu” oraz  „Mia – biały lew”.
- Wyjazd na 10-cio dniową „zieloną szkołę” – Rozewie 2019.
- Zbieramy zużyte baterie.
- Bierzemy udział w akcji „Gwiazdka dla zwierzaka” i „Góra grosza”.
- Wszyscy uczniowie są zaangażowani w działalność harcerską.

Klasa IAP – wychowawczyni mgr Anna Czaniecka
- Wyjście do kina Cinema City na film pt. „O psie, który wrócił do domu”.
- Wyjście do pizzerii z okazji 18 urodzin Oliwii.
- Wyjście do Kina Cinema City Bonarka na film pt. „Mia i lew”.
- Udział w Międzyszkolnych zawodach pływackich oraz turniej Bocce.
- Wyjście do kina na film pt. „Kurier”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. Królowa śniegu.
- Udział w Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej - Zamoyski Cup 2019.
- Wyjazd nad morze: Mateusz.
- Wspólna zabawa podczas komersu klas SPdP.
- Udział w zawodach kajakowych.

Klasa IBP – wychowawczyni mgr Danuta Adrych - Prośniak
Uczniowie chętnie biorą udział w konkursach plastycznych organizowanych na terenie szkoły.
Sylwia  Widełka  w  imprezie  „Mam  talent”  wykazała  się  dużą  umiejętnością  i sprawnością
w układaniu puzzli. Podczas wyjazdu do Zawoi na zieloną szkołę, poznali kolegów z ośrodka
w Bochni.  Ta znajomość zaowocowała wyjazdem do Bochni na zabawę karnawałową. Klasa
w II semestrze była w kinie na filmie pt. „Miłość jest wszystkim” - w ramach akcji MPO – kino
za baterie, odwiedziła Interaktywne Centrum Pszczelarstwa „Apilandia” w Kleczy, gdzie wzięła
udział w warsztatach, była w Teatrze Ludowym na spektaklu pt. „Lokomotywą przez świat”, na
basenach  termalnych  w Chochołowie,  a  także  w  Korzkwi  na  festynie  integracyjnym  
pt. „W świecie owadów”.

Klasa IIAP – wychowawczyni mgr Renata Sobczyszyn
- Udział  klasy w Krakowskim Tygodniu Dobrego Słowa.
- Udział w szkolnej zabawa karnawałowej.
- Wyjście do Teatru Ludowego na spektakl pt. „Lokomotywą przez świat”.
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- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Kamienie na szaniec”.
- Wyjazd do Term Chochołowskich.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Królowa śniegu”.
-  Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Król lew”.
-  10  dniowa  wycieczka  w  poszukiwaniu  europejskich  korzeni  -  poznajemy  historię,  sztukę
i przyrodę  Włoch.  Zwiedzanie  Wenecji,  Padwy,  Rzymu,  San  Marino,  Rimini,  pobyt  nad
morzem.
- Spotkanie z artystą malującym stopami.
- Udział w konkursie „Mam talent”.
- Udział w festynie  integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
- Wspólna zabawa podczas komersu klas SPdP.
- Wyjście do Parku Jordana - rekreacja, wspólne spędzenie czasu, wyjście na lody.
- Uroczyste urodziny uczniów.
- Udział z zajęciach zespołu muzycznego „Metrum”.
- Udział w zajęciach teatrzyku szkolnego „Sigma”.

Klasa IIIAP – wychowawczyni mgr Dorota Brach
- Udział  klasy w Krakowskim Tygodniu Dobrego Słowa.
- Udział w szkolnej zabawa karnawałowej.
-  Wyjście  do  Teatru  Ludowego  na  spektakl  „Lokomotywą  przez  świat”.
- Wycieczka na baseny termalne do Chochołowa.
- Spotkanie z artystą malującym stopami.
- Udział w konkursie „Mam talent”.
- Uroczyste urodziny kolegi Pawła Pliszki.
- Pobyt na szkolnej wycieczce we Włoszek – zwiedzanie Wenecji, Padwy, Rzymu, San Marino,
Rimini, pobyt nad morzem. 
- Wycieczka do Korzkwi – udział w festynie integracyjnym.
- Udział w festynie  integracyjnym „Nasz kolorowy świat”.
- Udział w komersie organizowanym na zakończenie szkoły.
- Udział z zajęciach zespołu muzycznego „Metrum”.
- Udział w zajęciach teatrzyku szkolnego „Sigma”.
- Udział w akcjach i konkursach plastycznych organizowanych przez nasz Ośrodek.

Klasa IIIBP – wychowawczyni mgr Zofia Rysiewicz
- Całoroczna opieka nad zwierzyńcem klasowym.
- Podsumowanie udziału w ogólnopolskiej akcji „Zbieraj baterie”. Zaszczytny tytuł „Przyjaciela
Przyrody” otrzymał Michał Kawaler -1,5 t. baterii. 
-  Konkurs  fotograficzny  -  udział  rodzinny-  cykl  Wiosna,  Jesień,  Zima.  Laureaci:  Samuel
Żuchowski i Michał Kawaler.
- Udział klasy w Krakowskim Tygodniu Dobrego Słowa.
- Projekt klasowy – „Jak być bezpiecznym w życiu codziennym”.
- Uroczyste urodziny każdego z uczniów wspólnie z rodzicami i zaproszonymi przez uczniów
gośćmi.
-  Dzięki  inicjatywie   Natalki  Opoki   klasa   z  rodzicami   wzięła  udział   w  spotkaniu
z podróżnikami  Elżbietą  i  Andrzejem Lisowskim -  w ramach akcji  stowarzyszenia  „Tęcza”-
Kilometry dobra.  
- Z okazji Dnia Ziemi pomnażaliśmy szkolną zieleń - sadziliśmy zioła na działce szkolnej.
- Spotkania z kulturą wyjście do teatru na spektakle: „Król Lew” oraz „Kamienie na szaniec”,
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a także do kina na film „Dzień czekolady”.
- Nagrodzone występy klasowe w Mam Talent: wokalny- Anity Lasko, taneczny -Natalii Opoki.
- Zielona szkole w Jastrzębiej Górze: Anita Lasko, Tomasz Młynarczyk. Wycieczka  do Włoch:
Natalia Opoka, Michał Kawaler.
- Udział w Pikniku Integracyjnym w Korzkwi -  Przygotowanie plakatu i prezentacja o tematyce
„W świecie owadów” oraz Pikniku  szkolnym „Nasz Kolorowy Świat”.
-  Uczniowie bawili  się  na komersie  wspólnie  z rodzicami,  wychowawcami,  dyrekcją   oraz
kolegami z SPdP.
- Uroczystość  pożegnania uczniów kończących naszą szkołę miała charakter bardzo odświętny;
były wspomnienia, wzruszenia, wiele nagród, piękne występy uczniów.

Klasa IIICP – wychowawczyni mgr Monika Porębska
- Wyjście do kina Cinema City Zakopianka na film pt. „Mia i biały lew” w ramach akcji Kino za
baterie.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl p. „Kamienie na szaniec”.
- Wyjście do Teatru Współczesnego na spektakl pt. „Król lew”.
- Zielona szkoła w Rozewiu.
- Piknik Integracyjny w Korzkwi pod hasłem „W świecie owadów”.

Konkursy

Konkurs plastyczny „Wiosna tuż, tuż”
W  międzyszkolnym  konkursie  plastycznym,  zorganizowanym  przez  panie  Sylwię  Wotę,
Małgorzatę Babik, nagrody wśród naszych uczniów otrzymali: Kinga Sonik, Przemek Stadnik,
Alicja Konopka, Kamil Kucharski, Sylwia Widełka, Justyna Urbaniec, Michał Kawaler,
Stanisław Kmak,  Natalia Opoka, Aleksandra Gałaś, Wiktoria Kotarba, Karolina Bogacz,
Anita  lasko,  Emilia  Przyborowska,  Franciszek  Wiatr,  Karolina  Bieńkowska,  Julia
Szumowska, Dawid Świętek, Dominika Mucha. Gratulujemy!

Nagroda na festiwalu KARAOKE
5  maja  2019  roku   wzięliśmy  udział  w  X  Festiwalu  Karaoke  „Śpiewajmy  razem”,
zorganizowanym  przez  SOSW  nr  1  w  Krakowie.  Impreza  odbyła  się  w  Centrum  Sztuki
Współczesnej  Solvay.   W jury  zasiadał  min.  Andrzej  Kozłowski  -  artysta  z  kabaretu  Pod
Wyrwigroszem.  W  konkursie  Naszą  Szkołę  reprezentowali:  Anita  Lasko,  Dawid  Świętek
i Anastazja Sasuła. Jak zwykle wszyscy świetnie się bawili. Anastazja Sasuła zajęła pierwsze
miejsce i wróciła do domu z dyplomem i nagrodą. Gratulujemy.

III edycja konkursu „Mam Talent”
17 maja 2019 roku w naszej szkole odbyła się impreza, na którą uczniowie czekają cały rok.
Rozpoczęliśmy  ją  od  spotkania  z  niesamowitym  gościem  –  malarzem  Stanisławem
Kmiecikiem. Pan Stanisław od urodzenia nie ma rąk i już jako 5 letni chłopiec zaczął malować
ustami i nogami. Mogliśmy podziwiać jego umiejętności na żywo podczas naszego wspólnego
spotkania.  Pan  Stanisław wykonał  wspaniałą  pracę  pastelami,  która  to  praca  będzie  zdobić
ścianę naszej szkoły i przypominać nam o tym spotkaniu. Uczniowie mogli przekonać się, że
mimo  niepełnosprawności  każdy  może  odnieść  sukces  i  warto  mieć  pasję  i  spełniać  swoje
marzenia. W drugiej części imprezy to uczniowie naszej szkoły chwalili się swoimi talentami
i jak  się  okazało  mają  ich  wiele.  Jury  nie  miało  łatwego  zadania.  Mogliśmy  usłyszeć
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wokalistów: Agnieszkę Wojtaszek,  Maćka Moskala wraz z towarzyszącym kolegami z klasy
Tomkiem Jarominem, Kingą Poślińską, Olą Gorycką; Dawida Świętka wraz z Natalią Zielińską,
Iwoną Krzek, Karoliną Bieńkowską, Julią Cichoń- Psica; Anitę Lasko wraz z Wiktorią Kotarbą
i Olą Gałaś oraz Bartka Cholbarta,  który wykonał piosenkę hip hopową z własnym tekstem.
Były  również  prezentowane  umiejętności  taneczne  przez  Sandrę  Mieszaniec,  Dagmarę
Dziubkowską,  Oliwię  Kortę,  Oliwię  Maj,  Marysię  Bażelę,  Julię  Biernacką,  Natana
Szydłowskiego i Borysa Bruynodge oraz Natalię Opokę. Dawid Świętek dał się również poznać
jako pianista, a Julię Szumowską mogliśmy usłyszeć jak gra na metalofonach. Podziwialiśmy
prace  plastyczne  Piotra  Ogorzałka  oraz  wystawę  zdjęć  Marcina  Kleczyńskiego,  a  także
umiejętności recytatorskie Stanisława Kmaka. Prezentacje i występy oceniało nasze szanowne
jury w składzie: pani dyrektor Anna Duda- Kras, pani Anna Czaniecka oraz pani Małgorzata
Babik.  Wszyscy  uczniowie  wypadli  znakomicie  i  zostali  docenieni,  otrzymali  dyplomy
i nagrody  rzeczowe.  Organizatorzy:  Agnieszka  Kluba,  Marta  Majka,  prowadząca  Joanna
Skrzywanek oraz przygotowanie scenografii Małgorzata Babik.

Kampanie, akcje, projekty w których bierzemy udział

Krakowski Tydzień Dobrego Słowa
4  lutego  2019  roku  w  Ośrodku  przystąpiliśmy  do  realizacji  kampanii  „Krakowski  Tydzień
Dobrego Słowa”. Przeprowadzono warsztaty w klasach, w wyniku których z każdej klasy zostali
wytypowani  „Najkulturalniejsi  uczniowie”.  Ich  wizerunki  z  opisem  zachowań  godnych
pochwały zostały zaprezentowane na plakatach w hollu. Następnie odbyło się tajne głosowanie
w wyniku którego wyłoniono uczniów i nagrodzono na akademii. Każda z klas zaprezentowała
również swoje hasła „Dobre słowa”. Podczas kampanii powstało wiele dobrych inicjatyw, które
znacząco wpłynęły na zachowanie naszych uczniów, godnych naśladowania.

Projekt edukacyjny „Bieg po zdrowie”
Już kolejny rok szkolny realizowaliśmy projekt we współpracy z Sanepidem oraz pedagogiem
szkolnym:  panią  Anetą  Halabowską.  Głównymi  celami  projektu  są:  opóźnienie  lub
zapobiegnięcie  inicjacji  tytoniowej  wśród  dzieci  i  młodzieży,  pokazanie  atrakcyjności  życia
w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na
temat  zdrowia  w  kontekście  szkodliwości  palenia  papierosów.  W  czasie  trwania  projektu:
dyskutowaliśmy,  wymienialiśmy  doświadczenia,  spostrzeżenia,  refleksje  i  pomysły,
przeprowadzaliśmy  wywiady  z  osobami  niepalącymi,  liczyliśmy  koszty  palenia  papierosów,
pracowaliśmy w grupach przy tworzeniu antyreklamy dla papierosów oraz tworzyliśmy komiks
z  bohaterami  programu.  W  projekcie  udział  wzięli:  Iwona  Krzek,  Weronika  Kiełkowicz,
Mateusz  Kojara,  Michał  Miśkiewicz,  Krzysztof  Miśkiewicz  oraz  Łukasz  Paczka.  Projekt
z uczniami zrealizowała pani Anna Wiśniewska.

Dni otwarte w SOSW Nr 1
Uczniowie naszej Szkoły, przyszli Absolwenci, wzięli udział w Dniach Otwartych Branżowej
Szkoly I Stopnia nr 30. Była to dla nich możliwość wypróbowania swoich sił w zawodach, które
w niedalekiej przyszłości planują podjąć.

Dzień Kobiet na Szujskiego
4 marca 2019 roku uczennice naszej Szkoły zostały zaproszone przez SOSW Nr 1 na obchody
ich Święta - Dnia Kobiet. Dziewczęta wzięły udział w quizie dotyczącym zdrowego odżywiania,
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oraz najnowszych modowych trendów. Później udały się do „Studia Piękności”, w którym każda
z nich mogła zrobić sobie nową fryzurę,  makijaż oraz manicure. Dziękujemy Nauczycielom
SOSW Nr 1 za zaproszenie i wspaniały czas poświęcony naszym uczennicom.

Zawody i imprezy sportowe

III Festiwal Tańca Zumba Dance
5 lutego 2019 roku uczennice Sandra Mieszaniec, Dagmara Dziubkowska, Zuzanna Węgrzyn
i Oliwia  Korta  reprezentowały  nasz  Ośrodek  na  Turnieju  Zumby  w Chrzanowie.  Wszystkie
zespoły otrzymały równoważne wyróżnienia, statuetki, dyplomy oraz drobne upominki. Sandra
Mieszaniec otrzymała indywidualne wyróżnienie jako najlepsza tancerka w zespole.  Opieka:
pani Sylwia Kosałka.

Międzyszkolny Turniej Unihokeja
14  lutego  2019  roku  w  naszej  Szkole  odbył  się  Turniej  Unihokeja.  Na  sali  gimnastycznej
zgromadziły się reprezentacje trzech szkół, którzy w pocie czoła walczyli o „wieniec laurowy”.
Po  zaciętych  meczach,  w  klasyfikacji  generalnej  zwyciężyli  chłopcy  z  SOSW nr 1,  drugie
miejsce  zajęli  zawodnicy  SOSW nr  6,  a  tuż  za  nimi  uczniowie  SOSW nr  2.  W kategorii
dziewcząt  zwyciężyły  uczennice  SOSW  nr  6.  Nagrody  ufundował  Klub  Sportowy  „Dąb”
Zabierzów Bocheński. Gratulujemy! Organizatorzy: nauczyciele WF.

Olimpiada Zimowa Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”
20  lutego  2019  roku  na  Górze  Chełm  w  Myślenicach  harcerze  wzięli  udział  w  zawodach
zimowych:  zjazdach  na  sankach,  jabłuszkach,  rzutach  do  celu,  przeciąganiu  liny  i  wyścigu
zaprzęgów.  Było  wiele  wspaniałej  zabawy  z  naszymi  harcerskimi  przyjaciółmi.  Dotlenieni
górskim powietrzem wróciliśmy do Krakowa w wyśmienitych humorach.

Międzyszkolne Zawody Lekkoatletyczne
6 marca 2019 roku na obiektach sportowych KS Borek, odbyły się Zawody Lekkoatletyczne.
Zawodnicy rywalizowali pomiędzy sobą na dystansach 1500 m (chłopcy i dziewczęta młodsze),
i 3000 m (chłopcy i dziewczęta starsze).  Naszą szkołę reprezentowała liczna grupa uczniów.
Niektórzy  z  nich  po  raz  pierwszy  próbowali  swoich  sił  w  wymagającej,  lekkoatletycznej
konkurencji.  Wszyscy  sprostali  zadaniu,  a  na  szczególne  wyróżnienie  zasłużyli  Krzysztof
Miśkiewicz, Mikołaj Ławrowski oraz Michał Bizoń, którzy zajęli wysokie miejsca w swoich
grupach wiekowych.

Zawody Międzyszkolne w Pływaniu i Bocce
28  marca  2019  roku  uczniowie  naszej  Szkoły  wzięli  udział  w  zawodach  sportowych,
organizowanych przez SOSW Nr 1. Sportowe zmagania Zawodnicy rozpoczęli od konkurencji
na basenie. Tu wspaniałe wyniki osiągnęła Julia Szumowska, zdobywając złoty i brązowy medal
w  pływaniu  indywidualnym  i  sztafecie.  Patrycja  Czarnecka  zdobyła  tytuł  Mistrzyni  Gier
i Zabaw w wodzie, a Jakub Grzyb złoty medal za postępy, jakie robi w nauce pływania. Po
zmaganiach na basenie przeszliśmy na ul. Szujskiego, gdzie odbył się turniej Bocce. I tutaj nasi
uczniowie  dzielnie  walczyli,  zdobywając  szereg  nagród.  Oliwia  Bober  została  okrzyknięta
Osobowością Roku, Natalia Zielińska otrzymała nagrodę Fair-Play, a Julia Szumowska, Kinga
Sonik, Agnieszka Podgórska i Weronika Zielińska walczyły o medalowe miejsca w półfinałach
Bocce. Gratujemy wszystkim wspaniałych rezultatów! Opieka pani Izabela Włodarz.
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I Wiosenny Turniej Piłki Siatkowej
4 kwietnia 2019 roku został rozegrany turniej o Puchar Dyrektora SOSW Nr 2. Celem turnieju
było propagowanie piłki siatkowej oraz wyrobienie systematycznego nawyku uprawiania sportu.
W turnieju  wzięły  udział  3  zespoły:  SOSW Nr  2  organizator  turnieju,  ZSS  NR  1,  SOSW
z Wieliczki.  Rozgrywki  przeprowadzone  były  systemem  „każdy  z każdym”.  Zawody  były
bardzo emocjonujące, zawodnicy dawali z siebie wszystko równocześnie zachowując zasady fair
play. I miejsce - ZSS Nr 1, II miejsce - SOSW Nr 2, III miejsce SOSW Wieliczka. Wszystkie
drużyny  otrzymały  pamiątkowe  dyplomy  i puchary.  Dziękujemy  wszystkim  za  obecność,
gratulujemy  wszystkim  zawodnikom  hartu  oraz  sportowego  ducha  walki.  Organizatorzy
nauczyciele WF.

Inter Campus 2019
9 kwietnia 2019 roku nasz Ośrodek odwiedzili ponownie trenerzy Inter Campus, współpracujący
z klubem Inter Mediolan. Szkoleniowcy przeprowadzili trening dla uczniów naszej Szkoły, a do
młodych adeptów piłkarskich dołączyli zawodnicy klubu sportowego PKS Jadwiga. Wszystkim
ćwiczącym zostały wręczone nowe stroje Inter Mediolanu, a całe zajęcia przebiegły w radosnej
atmosferze, a końcowe gry w duchu fair – play. Opieka nad wydarzeniem pani Izabela Włodarz.

XIII Festyn Integracyjny
7 maja 2019 roku na obiektach Stadionu Miejskiego im. Henryka Reymana odbył się  festyn,
którego organizatorem był Ośrodek SOSW Nr 6 w Krakowie. Swoje siły sportowe zawodnicy
zmierzyli na torach przeszkód, przeciąganiu liny, grach sportowych i strzałach do bramki. Każdy
uczestnik  na  zakończenie  imprezy  otrzymał:  medal,  nagrodę  indywidualną,  podkoszulek
sportowy oraz poczęstunek. Opieka pani Sylwia Kosałka.

Zamoyski Cup 2019
16 maja  2019 roku  na  obiektach  KS Korona,  została  rozegrana  II  edycja  Międzyszkolnego
Turnieju Piłki Nożnej - Zamoyski Cup. W turnieju wzięły udział 4 szkoły: SOSW Nr 1, SOSW
Nr 2, SOSW Nr 6 oraz Szkoła Specjalna z Wieliczki. Mecze rozgrywane były w kategoriach
chłopców i dziewcząt. Klasyfikacja końcowa: chłopcy: 1 miejsce SOSW Nr 1, 2 miejsce SOSW
Nr 6,  3 miejsce ZS Wieliczka, 4 miejsce SOSW Nr 2.  Dziewczęta:  1 miejsce SOSW Nr 1,
2 miejsce  SOSW Nr  2,  3  miejsce  ZS Wieliczka.  Tytuły:  król  strzelców -  Marcin  Król  (ZS
Wieliczka), królowa strzelczyń - Katarzyna Bobek (SOSW Nr 1), najlepszy bramkarz - Karol
Nosal (SOSW Nr 2), najlepsza bramkarka - Oliwia Bober (SOSW Nr 2).  Organizator  pani
Izabela Włodarz.

Inter Campus
10 czerwca 2019 roku uczniowie naszej Szkoły wzięli udział w treningu piłkarskim, wespół
z zawodnikami klubu sportowego PKS Jadwiga. Treningowi towarzyszyło mnóstwo uśmiechu
i życzliwości.  Dodatkowo był okazją dla naszych uczniów do nawiązania nowych przyjaźni.
Organizator  pani Izabela Włodarz.

Kajakowe Rodeo
13  czerwca  2019  roku  uczniowie  naszej  szkoły  wzięli  udział  w  zawodach  kajakowych,
rozgrywanych  przy  ul.  Kolnej.  Jacek  Andruszko  zajął  III  miejsce  podczas  indywidualnego
spływu,  natomiast  w  konkurencji  podwójnej  również  III  miejsce  zajęli  Dawid  Budziaszek
i Mateusz Dądzik. Gratulujemy! Opieka pani Izabela Włodarz.
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Zespół Muzyczny Metrum

Zespół „Promyk“ w listopadzie 2018 roku zmienił swoją nazwę na „Metrum“. Towarzyszył nam
podczas prawie wszystkich uroczystości w ciągu całego roku szkolnego. W II półroczu wystąpił
podczas szkolnego pikniku „Nasz kolorowy świat“, gdzie wspólnie z zespołem profesjonalnych
muzyków wykonał kilka piosenek. Dla naszych uczniów było to duże przeżycie, wielka radość
i kolejne  doświadczenie  sceniczne.  Zespół  wystąpił  również  podczas  uroczystej  akademii
z okazji zakończenia roku szkolnego. Skład zespołu: dzwonki: Dagmara Dziubkowska, Oliwia
Korta, Karol Nosal, Dawid Świętek, Kamila Gąciarz, Katarzyna Węgrzyn; keyboardy: Samuel
Żuchowski,  Paweł Pliszka, Sandra Mieszaniec, Hubert  Marzec; śpiew: Agnieszka Wojtaszek,
Dawid Świętek, Mikołaj Ławrowski. Bardzo serdecznie dziękuję uczniom, którzy kończą naszą
szkołę:  Sandrze  Mieszaniec,  Dagmarze  Dziubkowskiej,  Samuelowi  Żuchowskiemu  oraz
Agnieszce  Wojtaszek  za  wieloletnią  pracę  w  zespole.  Za  zaangażowanie  w  liczne  próby
i występy,  wspólne  muzykowanie  oraz  dzielenie  się  swoim talentem.  Życzymy im dalszych
sukcesów  i  rozwijania  swoich  umiejętności  muzycznych.  Zespół  prowadzi  pani  Agnieszka
Kluba.

Grupa Teatralna Sigma

Nasz  zespół  teatralny  pod  kierunkiem  pań  Małgorzaty  Babik,  Sylwii  Woty  i  Ewy  Pilch,
przygotował w tym semestrze przepiękną opowieść o przyjaźni, tak ważnej w naszych czasach.
Spektakl oparty był na znanej baśni  i nosił tytuł „Królowa Śniegu” W baśni wystąpili: Sandra
Mieszaniec,  Dagmara  Dziubkowska,  Jacek  Andrszko,  Natalia  Opoka,  Bartosz  Grzesik,
Stanisław  Kmak,  Kamil  Kucharski,  Marysia  Bażela,  Anastazja  Sasuła,  Oliwia  Korta,
Mikołaj Ławrowski, Karolina Bogacz, Justyna Urbaniec , Karol Nosal, Julia Biernacka,
Anita Lasko, Iwona Krzek, Dawid Świetek, Borys Bruynodge.
Zespół wystąpił  na dwóch przeglądach teatralnych: 5 kwietnia na XVII Przeglądzie  Teatralno-
Muzycznym „O Buławę Lajkonika”, zdobyliśmy  Średnią Buławę Lajkonika.
21  maja  na  XXVII  Małopolskich  Spotkaniach  Teatrzyków Dziecięcych  w MDK im.  Bursy
w Krakowie.  Zmagania  trwały  przez  trzy  dni,  a  Nasza  bajka  zdobyła  uznanie  publiczności
i otrzymała  Trzecią Nagrodę. W maju grupa wystąpiła ze spektaklem przed swoimi kolegami
i rodzicami w szkole. Wszyscy aktorzy ciężko pracowali i zasłużyli na słowa uznania. Jesteśmy
z nich dumni.   
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Z życia Internatu

Przez cały czas aktywnie działa Samorząd Internatu, pod opieką pani Barbary Dopierały i pani
Karoliny Kilar. 

W ramach pracy Samorządu w II semestrze:
-  regularnie  organizowano  apele  informacyjno  -  porządkowe,  w  czasie  których  poruszano
sprawy bieżące oraz celebrowano urodziny i imieniny wychowanków;
- w związku z wydarzeniami w Polsce nacechowanymi nienawiścią i tragicznymi w skutkach
przeprowadzono  apele  o  tematyce:  „Dzień  Dobrego  Słowa”,  który  zapoczątkował  Tydzień
dobrego słowa oraz ”Bezpieczeństwo w Szkole”;
-  zorganizowano  spotkanie  integracyjne  przy  muzyce,  spotkanie  przy  grillu,  gry,  zabawy,
karaoke;
- przeprowadzono Konkurs Wielkanocny na najpiękniej udekorowaną świetlicę;
-  kontynuowaliśmy  całoroczny  Konkurs  Czystości  w  pokojach  wychowanków i świetlicach.
W tym roku szkolnym na podium znalazły się sypialnie grupy II, IV i I oraz świetlice grupy II,
IV i wspólna grup V i VI;
- kontynuowaliśmy akcję zbiórki zużytych baterii i akcję zbiórki nakrętek dla chorej Moniki,
mamy trójki małych dzieci (udało nam się uzbierać ok.70 kg);
-  systematycznie  uaktualniano  tablice  tematyczne  Samorządu,  zgodnie  z  kalendarzem
i wydarzeniami internatowymi, zamieszczano fotorelacje oraz wiadomości sekcji.

W ramach Samorządu przez cały czas działają aktywnie sekcje: sportowa, higieniczno –
porządkowa,  muzyczna,  plastyczna  i  artystyczna  (Teatrzyk  Sigma).Opiekujący  się  nimi
wychowawcy  z  zaangażowaniem  umilają  wychowankom  pobyt  w  internacie  organizując
różnego rodzaju zajęcia, imprezy, zawody, konkursy, wyjścia i wycieczki.

Imprezy i uroczystości w Internacie
Tradycyjnie w internacie odbył się karnawałowy bal przebierańców. Nie tylko tańczyliśmy do
ulubionej  muzyki,  ale  braliśmy  udział  w  różnorodnych,  wesołych  konkurencjach.  Wszyscy
świetnie się bawili.

13  lutego  uroczyście  świętowaliśmy  Dzień  Zakochanych.  Nasi  podopieczni  mieli  okazję
wykazać  się  wiedzą  o  św.  Walentym,  spostrzegawczością  oraz  doskonałą  pamięcią.
Zaangażowanie  każdego  uczestnika  zabawy  nagrodzone  zostało  słodkim  poczęstunkiem.
Najwięcej  emocji  wzbudziła  Poczta  Walentynkowa  -  na  szczęście  okazało  się,  że  nasz
internatowy Amor pamiętał o wszystkich. Świętowanie zakończyła wspólna zabawa taneczna.

W marcu świętowaliśmy wspólnie Dzień Kobiet i Dzień Mężczyzn. Po raz pierwszy w historii
Internatu  zorganizowano  wybory  Miss  i  Mistera.  Uczestnicy  rywalizacji  prezentowali  się
w strojach wieczorowych, w zabawny sposób przedstawiali swoją osobę i pasje oraz brali udział
w różnych konkurencjach punktowych. Najwięcej punktów pośród dziewcząt uzyskała Kinga
Sonik, a pośród chłopców Oskar Klima, i to oni będą piastować zaszczytną rolę Miss i Mistera
Internatu przez najbliższy rok. Zwycięzcy otrzymali liczne gratulacje od zasiadających w jury
wychowawców, kolegów i koleżanek a także upominki. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

6 maja  społeczność  Internatu  zebrała  się,  aby  wspólnie  upamiętnić święta  majowe:  Święto
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Pracy, Święto Flagi i Święto Konstytucji. Wspólnie przypomnieliśmy sobie historię związaną
z tymi świętami oraz odśpiewaliśmy pieśni patriotyczne. Była to niezwykle ważna lekcja historii
zarówno dla wychowanków jak i wychowawców - przypomnieliśmy sobie dzięki niej jak ważne
jest bycie patriotą nie tylko od święta, ale też każdego dnia!

Jak co roku wspólnie świętowaliśmy Dzień Dziecka. Były śmieszne konkursy, zabawy ruchowe
oraz  kolorowe  tańce  –  tańce  przebierańce.  Tego  dnia  nie  było  wygranych  i przegranych  –
najważniejsza  była  dobra  zabawa  i  uśmiechy  na  twarzach  uczestników!  Wszystkim naszym
wychowankom życzymy, by każdy dzień był dla nich tak kolorowy i radosny jak Dzień Dziecka.

Wycieczki edukacyjne
Nasi  wychowankowie  systematycznie  odwiedzali  zaprzyjaźnioną  Wojewódzką  Biblioteką
Publiczną w Krakowie, która mieści się przy ul. Rajskiej 1. Najchętniej korzystają z zasobów
ARTETEKI, czyli zbiorów multimedialnych, gier, wypożyczają także filmy, komiksy i książki. 

Obejrzeliśmy wystawę „Bursztyn - jego piękno i dzieje” w  Amber Museum.  Podziwialiśmy
wspaniałe eksponaty i biżuterię wykonaną z bursztynu. 

Udaliśmy się na Plac Matejki,  by obejrzeć  wystawę „Dzieje Złotego”  zorganizowaną przez
Narodowy Bank Polski w związku z jubileuszem stulecia naszej waluty.

Wybraliśmy  się  po  raz  kolejny  Muzeum  Sztuki  Współczesnej  MOCAK.  Tym  razem
zwiedziliśmy wystawę monumentalnych prac „Ranny, który może chodzić” oraz „Karol Marks
vs Moby Dick...”. Wystawa monumentalnych prac zrobiła piorunujące wrażenie na wszystkich.
MOCAK jak zwykle nas zaskoczył.

Odwiedziliśmy Panteon Narodowy w krypcie Kościoła Św. Piotra i Pawła. Zobaczyliśmy m.in.
grób Piotra Skargi  i  Sławomira Mrożka i  oddali  hołd najwybitniejszym twórcom narodowej
sztuki, kultury i nauki.

Chłopcy ze starszych grup zwiedzili wystawę „Krakowianie wobec terroru 1939 - 1945 - 1956”,
w oddziale Muzeum Historii Krakowa: Ulica Pomorska. Oddział mieści się w Domu Śląskim,
dawnej siedzibie Gestapo.  Zwiedziliśmy również cele Gestapo,  w których więziono polskich
patriotów.  Wystawa  i  cele  z  napisami,  które  wyryli  na  ścianach  więźniowie  zrobiły  na
wszystkich ogromne wrażenie i wywołały zadumę.

Wybraliśmy  się  spacerkiem  przez  Stare  Podgórze  na  Kazimierz  do  Centrum  Kultury
Żydowskiej,  gdzie  zwiedziliśmy  wystawę  malarstwa  Rivki  Chwoles-Lichtenfels  z  Wilna.
Obrazy bardzo nas zainteresowały, urzekła nas ich baśniowa sceneria. Po drodze podziwialiśmy
nowy pomnik  ku czci  prezydenta  Krakowa Juliusza  Leo,  który  w 1915r.  przyłączył  miasto
Podgórze do Krakowa.

Odwiedziliśmy  Galerię Starmach,  która mieści się w dawnym żydowskim Domu Modlitwy
Zuckera,  zbudowanym pod  koniec  XIXw.  Obejrzeliśmy prace  ze  zbiorów własnych  galerii,
przedstawiające sztukę współczesną, m.in. abstrakcję geometryczną.

Młodzież z internatu zwiedziła w Krakowskim Forum Kultury wystawę: „Zbigniew Wodecki
- wystawa fotografii”. Fotografie przedstawione na wystawie upamiętniały ważne chwile z życia
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muzyka i artysty, który swoją postawą i twórczością zdobył sympatię wielu Polaków.

Jak tylko dopisywała pogoda udawaliśmy się na długie spacery, podczas których podziwialiśmy
krakowskie  zabytki,  odkrywaliśmy  nowe  miejsca  i ciekawostki  Podgórza.  Wędrowaliśmy
bulwarami  nad Wisłą,  obejrzeliśmy  Wawel i  Smoka  Wawelskiego.  Na  Wawelu  oglądaliśmy
komnaty królewskie, Katedrę, miejsce koronacji królów Polski i ich pochówku. 
Udaliśmy  się  na  Wieżę  Zygmuntowską,  by  obejrzeć  Dzwon  Zygmunta.
W  Rynku  Głównym  podziwialiśmy  Sukiennice,  Wieżę  Ratuszową,  pomnik  Adama
Mickiewicza  i  kościół  św.  Wojciecha.  Obowiązkowo  zwiedziliśmy  Bazylikę  Mariacką
i wysłuchaliśmy hejnału z zabytkowej wieży. Spacery te dały nam wiele radości i duży zastrzyk
wiedzy. 

Sport i rekreacja w Internacie
Regularnie organizowane były zawody z cyklu ,,Złota Liga”. Wychowankowie zmagając się w
różnorodnych konkurencjach sportowych uczyli się współdziałania i funkcjonowania w grupie,
przestrzegając zasad "fair play". Zmagania sportowe jak zwykle dostarczały dużo radości idobrej
zabawy. 

Wychowankowie  starszych  grup  bawili  się  w  kręgielni  Klubu  „Prominent”.  Wszyscy
z zaangażowaniem rywalizowali o pierwsze miejsce. Zwyciężył Borys, który najcelniej rzucał
kulę bilardową. Drugie miejsce zdobyła Julka. Pozostali uczestnicy zmagań na torze też uzyskali
wysokie wyniki i planują poprawić je w przyszłości.

Odwiedziliśmy dwukrotnie  Centrum Wspinaczkowe „Reni  Sport”,  gdzie  mieliśmy okazję
spróbować wspinaczki halowej.  Już pierwsza wizyta na ściance wspinaczkowej niewątpliwie
dostarczyła  nam dużą  dawkę pozytywnych  emocji,  pozwoliła  przezwyciężyć  swoje  słabości
i pokonać  własne  ograniczenia.  Za  drugim  razem  doskonaliliśmy  swoje  umiejętności
wspinaczkowe  i  uczyliśmy  się  asekurować.  Ucząc  się  asekuracji  uczymy  się  zaufania
i odpowiedzialności za drugą osobę jednocześnie dobrze się bawiąc. 

Pierwszego  dnia  wiosny zajadaliśmy  się  kiełbaskami  z  grilla.  Celem  spotkania  było
promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu i integracja grup. Była to również okazja
do przyjemnego spędzenia wspólnie czasu. Pogoda sprzyjała grom i zabawom sportowym. Po
wysiłku fizycznym doskonale wypieczone kiełbaski smakowały wyśmienicie.

W  ramach  zdobywania Korony  Kopców  Krakowskich odwiedziliśmy  najwyższy  z  nich,
Kopiec im. Józefa Piłsudskiego, nazywany również Kopcem Niepodległości oraz Kopiec Kraka,
który jest najstarszym obok kopca Wandy w Krakowie.

W maju nasz Internat odwiedzili niezwykli, kolorowi Goście - wolontariusze z krakowskiego
oddziału Fundacji „Dr Clown”. Dzięki nim nie tylko nasi Wychowankowie mieli uśmiechy na
twarzach, również wychowawcy nie mogli powstrzymać radości. Mogliśmy wspólnie wspaniale
spędzić czas i świetnie się bawić, a warto pamiętać, że śmiech to zdrowie. 

15 maja odbyły się w internacie warsztaty decoupage prowadzone przez pasjonatkę tej techniki
p. Jolantę. Podczas warsztatów wszyscy uczestnicy wykonali serduszka - prezenty z okazji Dnia
Matki.
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28 maja zaczarowaliśmy deszczową pogodę i udało nam się zorganizować majowe  spotkanie
przy  grillu,  na  które  długo  wszyscy  czekali.  Jak  zwykle  była  wspaniała  atmosfera.  Po
konsumpcji odbył się apel Samorządu, a imprezę zakończyliśmy śpiewem i tańcem przy wtórach
gitary.

Treningi  na  ściance  wspinaczkowej  zaowocowały  naszym  udziałem  w  XIII  Małopolskich
Zawodach  Wspinaczkowych  Osób  Niepełnosprawnych w  ramach  Tygodnia  Osób
Niepełnosprawnych  „Kocham  Kraków  z  Wzajemnością”  im.  Jurka  Gizy.  Wystartowaliśmy
w kategorii „Wspinanie na czas kobiet"”oraz w kategorii „Wspinanie dowolne tzw. freestyle”.
Po zawodach  wzięliśmy udział w pikniku integracyjnym organizowanym przez Kolejowy Klub
Wodny, gdzie mieliśmy okazję popływać po Wiśle motorówką i kajakami.

3  czerwca  mieliśmy  przyjemność  uczestniczyć  w  II  Koncercie  Charytatywnym  „Dzieci
Dzieciom”.  Impreza  miała  miejsce  w  Teatrze  Ludowym.  Oglądaliśmy  wiele  wspaniałych
występów, jak również czynnie uczestniczyliśmy w tańcach.  

10  czerwca  wychowankowie  Internatu  wraz  z  wychowawcami  udali  się  na  wycieczkę  nad
„Bobrowe Rozlewisko” w Zabierzowie Bocheńskim. Po dojeździe na miejsce okazało się, że
każdy znalazł dla siebie zajęcie. Jedni brali udział w zawodach sportowych, inni moczyli nogi
w zalewie, a reszta odpoczywała w cieniu na trawie. W międzyczasie męska część wycieczki
zadbała o rozpalenie grilla i pieczenie kiełbasek. Bawiliśmy się świetnie!

Przez cały semestr korzystaliśmy także z licznych  ogólnodostępnych atrakcji, m.in. w Parku
im. W. Bednarskiego, Parku Lotników Polskich itp., które urozmaicały nam pobyt i sprawiały, że
humory dopisywały. 

Profilaktyka w Internacie
5-12 lutego obchodziliśmy w Internacie „Krakowski tydzień dobrego słowa”. Przez cały ten
czas staraliśmy się dzielić między sobą pozytywnymi myślami. Każda z grup wybrała również
najbardziej  kulturalną  osobę.  Podsumowanie  akcji  miało  miejsce  na  apelu,  gdzie  wspólnie
wybraliśmy dwie najbardziej kulturalne osoby w Internacie. Pomogły nam w tym prezentowane
przez  poszczególne  grupy  plakaty.  Zwycięzcami  zostali  Karolina  Bogacz  oraz  Przemysław
Stadnik. Gratulujemy!

Przeprowadzony został także cykl zajęć, których celem była  profilaktyka uzależnień wśród
dzieci i młodzieży oraz propagowanie wśród młodzieży zdrowego stylu życia. Podczas zajęć
wychowankowie  zostali  zapoznani  z  definicją  uzależnień,  zastanawiali  się,  jakie  są  powody
sięgania po używki przez młodych ludzi. Następnie zostali zapoznani z objawami uzależnień.
Przedstawiono im portret osoby uzależnionej oraz skutki sięgania po używki. Dowiedzieli się,
co  czuje  osoba uzależniona i  w jaki  sposób się  zachowuje,  zapoznali  się  z  fazami  rozwoju
uzależnień. Wskazano  także uczestnikom argumenty przemawiające za korzyściami, jakie płyną
z powstrzymywania  się  od używek.  Na  koniec  wychowankowie  przygotowywali  plakaty  na
temat: „Nie dam się wciągnąć - jestem wolny od nałogów”.
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Olimpiady Specjalne

31 maja nasza reprezentacja sportowców pod opieką pań Małgorzaty Babik i Sylwii Woty wzięła
udział w Małopolskim Mityngu Lekkoatletycznym Olimpiad Specjalnych na obiektach AWF w
Krakowie.  Pogoda  była  piękna  i  ambicje  sportowców  duże.  Ostra  rywalizacja  opłaciła  się
i zaowocowała sukcesami. Złoty medal w biegu na 100 m zdobył  Mateusz Dądzik (14,74 s).
Mateusz niezrównany był   również w pchnięciu kulą  -  6,70m.  Srebro natomiast  przypadło
Kindze  Sonik,  która  w  skoku  z  miejsca  osiągnęła  drugi  wynik  0,97  m.  Gratulujemy
zwycięzcom.

Na pochwałę zasługują

Bartłomiej  Grzesik  uczeń  klasy  IIIAP,  który  otrzymał  Nagrodę  Specjalną  im.  Janusza
Korczaka za wybitnie wzorową postawę ucznia przejawiającą się pracowitością, sumiennością,
koleżeństwem,  kulturą  osobistą  oraz  gotowością  niesienia  pomocy  każdemu,  kto  w danym
momencie jej potrzebował.

Uczniowie  klasy I/IIa: Anastazja  Sasuła za  osiągnięcia  artystyczne:  zdobycie  nagrody
z teatrem  szkolnym  „Sigma”  –  Średniej  Buławy  Lajkonika  oraz  III  nagrody  na   XXVII
Małopolskich  Spotkaniach Teatrzyków Dziecięcych – za przedstawienie pt. „Królowa Śniegu”,
zajęcie I miejsca na X Festiwalu Piosenki Karaoke „Śpiewajmy Razem”, Kraków 2019, nagroda
Specjalna  Stowarzyszenia  „Arkadia”  w  XII  Festiwalu  piosenki  „Integracja  malowana
dźwiękiem”, Bochnia 2019.  Daria Kiercul za zdobycie I nagroda  w konkursie plastycznym
„Portret  Pani Wiosny”.  Wiktoria Samiec za koleżeńską postawę; wrażliwość i  gotowość do
niesienia pomocy słabszym

Uczniowie klasy IIIa: Anastazja Tarutin,  Antoni Ćwierz,  Aliki Kolowos  wyróżniający się
w nauce,   Anastazja  Tarutin  -  wyróżniająca  się  w  zachowaniu,  Wiktoria  Pudlik  za  duże
postępy w nauce i zachowaniu.  Blanka Grudzińska - Rekuć, Oskar Klima, Aliki Kolowos,
Wiktoria Pudlik, Zuzanna Warchał - za reprezentowanie szkoły w konkursach plastycznych.

Uczniowie  klasy  IIIz:  Dominik  Baranik  za  udział  w  konkursach  plastycznych,   wzorowe
zachowanie,  życzliwość  i  pomoc  względem  kolegów.  Dawid  Komorowski  oraz Andrzej
Podgórski  za bardzo dobre zachowanie, koleżeńskość względem kolegów z klasy oraz udział
w konkursach  plastycznym.  Adam  Oliynyk  za  dobre  zachowanie,  pilność  w  nauce  oraz
życzliwość względem kolegów.

Uczeń klasy IVa Damian Działowski - Lis za bardzo dobre wyniki w nauce i bardzo dobre
zachowanie.

Uczennica klasy VIza Julia Szumowska za aktywny udział w życiu szkoły.

Uczniowie  klasy  VIzb/VIIz: Marcin  Kleczyński za  wzorowe  zachowanie,  uczestnictwo
w konkursach plastycznych, w akcji zbierania nakrętek w internacie oraz w szkolnym konkursie
Mam Talent, Marcelina Stach za wzorowe zachowanie, życzliwość i pogodny uśmiech każdego
dnia.
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Uczniowie  klasy IIAP:  Aleksandra  Gałaś za  wzorowe  zachowanie,  udział  w konkursach
plastycznych,  sumienne  dyżurowanie  podczas  przerw.  Wiktoria  Kotarba za  wzorowe
zachowanie,  udział  w szkolnych  konkursach.  Kamil  Kucharski za  wzorowe  zachowanie,
wysoką  frekwencję,  udział  w występach  i konkursach  szkolnych,  reprezentowanie  Ośrodka
w zawodach pływackich. Karolina Bogacz za wzorowe zachowanie, wysoką frekwencję, udział
w konkursach, występach szkolnych.

Uczniowie klasy IIIBP: Michał Kawaler, Anna Kuć, Natalia Opoka, Samuel Żuchowski –
Gratulujemy  ukończenia  szkoły,  osiągniętych  sukcesów.  Dziękujemy  za  wspólnie  spędzony
czas. Życzymy powodzenia! Szczególne Wyróżnienie otrzymała z rąk pana Dyrektora Ośrodka
Natalia  Opoka za:  Pasję  w  zdobywaniu  wiedzy  i  umiejętności  oraz  Wielkie  Serce.
Gratulacje!

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,   Annie  Komorowskiej,  państwu: Leszkowi i  Lucynie Baranik:  za
trzyletnią  współpracę,  pomoc  w  pokonywaniu  trudności,  za  wszystkie  radości  i wyjątkowe
zaangażowanie w życie klasy i szkoły.

Dla  wszystkich  Rodziców  i  Opiekunów  uczniów  klasy  IIIa za  obecność  na  występach
i uroczystościach. Za wszelką pomoc i zaangażowanie w życie klasy i szkoły panu  Adamowi
Rekuć, pani  Elżbiecie Kliś i pani  Joannie Kolowos za ogromną życzliwość i wsparcie. Pani
Iwonce Wasyl, za każdy dzień, za ratunek w sytuacjach awaryjnych!

Podziękowania za bardzo dobrą współpracę i miła atmosferę dla wszystkich rodziców uczniów
klasy VIa.

Podziękowania  za  bardzo  dobrą  współpracę  i  miła  atmosferę  dla  wszystkich  rodziców
i opiekunów uczniów klasy VIIIz  tj.:  pani Jolancie,  pani Kazimierze, pani  Teresie  i pani
Danucie.

Pani Renacie Kmak za pomoc, dobre słowo, życzliwość  i zaangażowanie w życie klasy.

Pani Joannie Goryckiej za aktywne uczestniczenie w życiu klasy. Państwu Annie i Andrzejowi
Moskalom  za zaangażowanie w życie klasy. Pani  Władysławie Jaromin za pomoc w czasie
wycieczek, pani Urszuli Poślińskiej za dyspozycyjność.

Państwu  Monice i Marcinowi  Dymurskim podziękowania za zaangażowanie w życie klasy
i pomoc w organizowaniu uroczystości klasowych.

Rodzicom i Opiekunom uczniów klasy IIAP  za zaangażowanie w życie klasy.

Podziękowanie  dla  pani  Iwony  Grzesik za  wieloletnią  pomoc,  życzliwość  i zaangażowanie

Biuletyn Informacyjny Nr 20 Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 w Krakowie
Zespół Redakcyjny: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek. Strona Internetowa Ośrodka: Renata Sobczyszyn, Iwona Danek

 - 19 -



w życie klasy III AP.
Podziękowanie dla Rodziców uczniów klasy III  AP za zaangażowanie w życie klasowe.

Podziękowanie dla państwa Doroty i Wojciecha Opoków, pań: Renaty Kawaler, Małgorzaty
Kuć,  Marty  Żuchowskiej  za   stworzenie  miłej  atmosfery  współpracy  i wieloletnie
zaangażowanie na rzecz klasy i szkoły.

Drodzy Uczniowie gratulujemy Wam sukcesów w roku szkolnym 2018/2019
i życzymy miłego, bezpiecznego wypoczynku podczas  wakacji.

Zespół Redakcyjny Biuletynu
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