
Spotkanie z Jeżem z miasta Zgierza  
 

W ramach realizacji autorskiego programu  Spotkania z książką odbyły się zajęcia integracyjne klas: 
IV - Va, Vb oraz ucznia nauczania indywidualnego Tomasza Kaczmarka.  Utwór Wandy Chotomskiej 
„Przygody jeża spod miasta Zgierza” był dobrą lekcją słuchania ciekawego tekstu, pobudzania 
wyobraźni, a przede wszystkim był okazją do wytwarzania i pogłębiania więzi koleżeńskich i z 
dorosłymi.  Zabawy z rekwizytami – różnego rodzaju szczotkami, jeżykami z plasteliny i wykałaczek, 
z futerka, czy wspólnie tworzoną przestrzenną scenografią – ulica z zabudowaniami, motywowały 

uczniów do aktywności. 

p. Halina Szulewska, p. Iwona Bagińska, p. Agnieszka Joanna Turowska 

 

 

Razem się uczymy, razem się bawimy!!!  
 

Klasy IV – Va i Vb szkoły podstawowej od nowego roku szkolnego funkcjonują w nowych składach. W 
klasie IV – Va uczy się Dominika, Rafał, Michał i nasz nowy uczeń Krystian, wychowawczynią jest Pani 
Agnieszka Turowska, której dzielnie pomaga Pani Teresa Kalinko. Klasę Vb tworzą: Damian,  Mateusz 
i Grzegorz, a wychowawczynią jest Pani Halina Szulewska, którą wspiera Pani Kasia Rzodkiewicz. 
Przeprowadzka do nowego budynku, nowe składy klasowe, nowe otoczenie skłaniają do poznawania 
go. Odbyliśmy szereg wycieczek po najbliższym terenie, przypominając zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, chodnikach, przechodzenia przez jezdnię.  Nie zabrakło też wspólnej 
wyprawy do Biblioteki Miejskiej, gdzie przypomnieliśmy sobie zasady korzystania z niej, 
wypożyczyliśmy książki po wakacyjnej przerwie, a Krystian został nowym czytelnikiem. Dominika i 
Rafał we wrześniu obchodzą urodziny, była to świetna okazja do wspólnego świętowania. Były 
życzenia, gromkie sto lat, prezenty, okolicznościowe karty oraz wspólne czytanie wybranej przez 

jubilatów książki. Nie zabrakło również czegoś na osłodę… 

p. Halina Szulewska, p. Agnieszka Joanna Turowska 
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Mali Kucharze znowu w akcji!!!  
 

Po wakacyjnej przerwie Mali Kucharze z klasy IV – Va szkoły podstawowej  powracają do swoich 
kulinarnych zajęć będących realizacją autorskiego programu. Na początek przypomnieliśmy sobie 
podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny. Później mieliśmy okazję poznać wyposażenie sali 
gospodarstwa domowego.  Aż wreszcie przyszedł czas na pierwsze kulinarne działania. Zrobiliśmy 
zdrowy, pełen witamin  sok z marchwi i jabłek z użyciem sokowirówki.  Wspomnienia lata skłoniły nas 
do przypomnienia sobie przepisu na gofry. Upiekliśmy pyszne gofry, które podaliśmy z konfiturą z 
truskawek, jeszcze pachnących słońcem i  wakacjami.   Zajęcia kulinarne są szansą na zdobywanie 
nowych umiejętności w zakresie samoobsługi, bezpieczeństwa oraz niezależności w zaspokajaniu 
swoich podstawowych potrzeb życiowych. O kolejnych kuchennych wyzwaniach zapewne Was 

poinformujemy … 

p. Agnieszka Joanna Turowska 

 

 

To już kolejny rok współpracy…  
 

26 października 2017r. rozpoczęliśmy kolejny cykl twórczych spotkań z naszymi przyjaciółmi - 
wolontariuszami. Tym razem spotkanie przebiegło w gronie nowych uczestników, co nie stanowiło 

żadnych barier i granic. Wręcz przeciwnie!!! 
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W wir wspaniałej i aktywnej pracy włączyliśmy się od samego początku spotkania. Po bliższym 
zapoznaniu się – zostaliśmy zaproszeni do teatru na inscenizację wiersza „Bańkowice mydlane”– 
aktorami byli nasi goście, a następnie my. Potem, przygotowaliśmy elementy stroju do prezentacji 
kolejnego wiersza „Dwa koguty”, który przedstawiliśmy w formie scenek tematycznych oraz 
integrujących zabaw. Dobór repertuaru na spotkanie – nie był przypadkowy. W ten sposób uczciliśmy 

pamięć Wandy Chotomskiej - pisarki, autorki wierszy i opowiadań dla dzieci i młodzieży. 

Serdecznie dziękujemy uczniom klasy VI Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie wraz z paniami 

Joanną i Agnieszką oraz uczniom ze szkoły podstawowej w Łabętniku wraz z panią Małgosią. 

Nowe przyjaźnie, nowe znajomości i tyle szczęścia oraz radości…. 

Dziękujemy! 

Uczniowie klasy I – II – III szkoły podstawowej 

p. B. Augustynowicz, p. M. Doroszko 

 



 

"Ratujemy i uczymy ratować"  
 

 

16 października 2017r. rozpoczęliśmy kolejny rok nauki bezpiecznych i odpowiedzialnych zachowań 

w sytuacji nieszczęśliwego zdarzenia – wypadku, podczas którego można utracić przytomność. 

Po raz pierwszy do akcji organizowanej przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
dołączyli uczniowie klas starszych, którzy wykazali się wiedzą i umiejętnością udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
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Podczas zajęć, mieliśmy możliwość poznania i przypomnienia najważniejszych zasad: 

1. zwrócenie uwagi na własne bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy osobie poszkodowanej 

2. sprawdzanie przytomności osoby poszkodowanej 

3. prawidłowe wezwanie pogotowia 112 

4. ułożenie osoby nieprzytomnej oddychającej w pozycji bocznej. 

Nasze spotkania, to nie tylko wiedza teoretyczna – wykonaliśmy wiele ćwiczeń praktycznych, które 

doskonalić będziemy podczas zajęć edukacyjnych. 

 

Zapraszamy na kolejny cykl udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej: 

resuscytacja krążeniowo – oddechowa. 

Organizatorzy 

B. Augustynowicz, K. Kasjanowicz 

Święto Szkoły w Zespole Szkół Specjalnych  
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Święto Szkoły to dzień szczególny – to oddanie czci Ojcu Świętemu, głębsze poznanie Jego nauki, tej 

kierowanej do młodych, jak również do nauczycieli i wychowawców. 

Wyjątkowość tego dnia wynikła z połączenia tej uroczystości z obchodami Dnia Patrona i Dnia Edukacji 
Narodowej. Spotkanie było wielką lekcją patriotyzmu, nauką bycia razem oraz nauką 
odpowiedzialności i międzyludzkiego współżycia. 

Tegoroczne obchody zainaugurowała uroczysta Msza Święta w kościele pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej, w której uczestniczyli zaproszeni goście, cała społeczność szkolna wraz z pocztem 

sztandarowym. 

Świętowanie w auli Zespołu Placówek Młodzieżowych w Augustowie przebiegało w podniosłej 
atmosferze. Uczniowie oddali cześć swojemu patronowi Janowi Pawłowi II poprzez montaż słowno - 

muzyczny. 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektor szkoły, pan Roman Krzyżopolski,  wręczył nagrody 
dyrektora  nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi podkreślając ich codzienny trud 
włożony w wychowanie i nauczanie.  Dyrektor Roman Krzyżopolski i pani Katarzyna Niedźwiecka 
otrzymali Nagrodę Starosty Augustowskiego. Nagrody te zostały uroczyście wręczone podczas 

spotkania przez Starostę Augustowskiego pana Jarosława Szlaszyńskiego. 

Podziękowania pedagogom i pracownikom szkoły złożyła Rada Rodziców oraz uczniowie 
przygotowanym programem artystycznym. 

p. Katarzyna Niedźwiecka 



 

Najważniejsza współpraca…  
 

Podczas zajęć z przysposobienia do pracy w klasie I – II zaproponowałam uczniom realizację zadania 
na rzecz uczniów klas najmłodszych. Poprosiłam o wspólne przygotowanie książki do czytania 
włączającego pt. „Przygody Misia Okruszka”. Starszaki przyjęli propozycję z aplauzem. Wybraliśmy 
się do „maluchów”  aby się z nimi zapoznać oraz przekazać informację o przygotowywanej 

niespodziance… 

Zabraliśmy się do realizacji zadania. W ciągu trzech godzin: pocięliśmy karty, nakleiliśmy naklejki, 

zalaminowaliśmy wszystkie elementy a potem je wycięliśmy i nakleiliśmy rzepy. Efekt fantastyczny! 
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Na tym nie koniec zadania – poszliśmy do naszych milusińskich – i wspólnie przeczytaliśmy 
przygotowaną książkę. Przez kilka kolejnych zajęć – wspólne czytanie przygód – było najchętniej 

wybieranym zajęciem moich uczniów!!! 

 

Dziękujemy!!! 

Uczniowie kl. I–II–III szkoły podstawowej  

"Bezpieczni na drodze"  
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W dniu 26 września uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych mieli przyjemność spotkać się z 
funkcjonariuszem Komendy Powiatowej Policji w Augustowie, panem Pawłem Jakubiakiem. Komisarz 
opowiedział wszystkim obecnym na spotkaniu o zasadach bezpieczeństwa jakimi powinni kierować się 
uczestnicy ruchu drogowego. Pan Policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas 
przechodzenia przez jezdnię. Omówił zasady poruszania się po ulicy, chodniku i podczas jazdy 
rowerem. Rozmawialiśmy także o czym trzeba pamiętać będąc pasażerem samochodu osobowego oraz 
autobusu. Uczniowie najmłodszych klas popisali się wiedzą z zakresu bezpiecznego przechodzenia 

przez ulicę, a starsi uczniowie mówili o potrzebie noszenia odblasków. 

Wszystkim nam bardzo podobało się spotkanie i już teraz zaprosiliśmy pana Pawła Jakubiaka na 

kolejne spotkania w naszej szkole. Razem będziemy uczyć się żyć bezpiecznie. 

p.Elżbieta Chilicka, p.Agnieszka Szczygło 

OGŁOSZENIE - ZMIANA TERMINU 
POSIEDZENIA RADY PEDAGOGICZNEJ  

 

UWAGA !!! 

  

POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ 
ODBĘDZIE SIĘ  

27 LISTOPADA 2017 (PONIEDZIAŁEK) 

O GODZ. 15.30. 

  

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie 

Roman Krzyżopolski 

Z wizytą w PCPR  
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16. 11. 2017 roku wszystkie klasy Szkoły Przysposabiającej do Pracy naszego zespołu szkół odwiedziły 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Augustowie. Instytucja ta mieści się na ulicy Młyńskiej 52. 
Przyjęły nas dwie panie. Dorota Polkowska opowiedziała nam o swoim miejscu pracy czyli o dziale 
pomocy osobom z niepełnosprawnościami, a Monika Pacuk wytłumaczyła na czym polega pomoc 
rodzinom zastępczym. Dowiedzieliśmy się też w PCPR, że można tu skorzystać z pomocy psychologa i 
radcy prawnego całkowicie za darmo. Nasza wycieczka była pierwszą z cyklu wycieczek, podczas 

których będziemy poznawać różne instytucje w Augustowie. 

 

Koło przyrodnicze Kreatywni Podróżnicy  
 

Ruszył pełną parą projekt Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie 
współfinansowany ze środków UE w ramach RPOWP w zakresie realizacji poddziałania „Wzmocnienie 
atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, 

ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych”. 

Organizacja zajęć w ramach koła „Kreatywni Podróżnicy”  wpisuje się idealnie w określone założenia. 
Projekt zawiera organizację w przeciągu 2 lat - 7 atrakcyjnych wycieczek do „Wiosek Baśniowych”  dla 
11 uczniów, 5 rodziców, 3 nauczycieli prowadzących i 3 pomocy nauczyciela. Z powyższych statystyk 
wynika, iż podczas wycieczek nasi najmłodsi uczniowie mają zapewnioną indywidualną pomoc, 
wsparcie i opiekę, wzmocnione poczucie bezpieczeństwa, komfort emocjonalny – co gwarantuje 
możliwość pełnego doświadczania nowych wrażeń, emocji oraz bliższego poznania otaczającego nas 

świata faktów, mitów i legend... 

Dnia 12 października 2017r. zorganizowałyśmy pierwszą wycieczkę tematyczną do Suwałk – do Muzeum 
im. Marii Konopnickiej. Wybór tematyki wyprawy nie był przypadkowy – uznałyśmy, że podczas 
wszystkich wycieczek będziemy chciały przedstawić uczniom miejsca bajkowe, magiczne, trochę 
tajemnicze oraz związane z różnorodnym środowiskiem przyrodniczym.  Podążając za określoną myślą 
- stwierdziłyśmy, że należy rozpocząć od poznania jakże ważnej postaci - Marii Konopnickiej, autorki 
niezapomnianej bajki „O krasnoludkach i sierotce Marysi”. Na trasie naszych wycieczek na pewno 
spotkamy wiele krasnali, skrzatów, elfów … 

W Muzeum przywitały Nas wspaniałe panie przewodniczki – animatorki, które od początku przeniosły 
nas w zaczarowany świat bajek. Podczas przygotowanych zajęć literacko – plastycznych wysłuchaliśmy 
krótkiej historii z życia i twórczości pisarki, obejrzeliśmy dawne przedmioty codziennego użytku, 
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włączyliśmy się w recytację wiersza, malowaliśmy krasnale oraz odwiedziliśmy tajemniczy ogród. 
Ogromną atrakcją był współudział uczestników w spektaklu teatralno – kukiełkowym zwany Zakątkiem 
Krasnoludków,  wyprawa karuzelą, przeglądanie się  w magicznych zwierciadłach, gra w „mega” – 
szachy oraz próby zajęcia miejsca przy stoliku krasnali. Mieliśmy również możliwość poczuć się jak 
krasnale w świecie olbrzymów…. 

Teraz z niecierpliwością czekamy na wiosnę i kolejne wyprawy na trasie Baśniowego Szlaku 

Suwalszczyzny. 

Do zobaczenia na szlaku!!! 

p. Halina Szulewska, p. Beata Augustynowicz, p. Agnieszka Turowska 

  

 

 



 

 

„… Ślubujemy… Ojczyźnie naszej, 
Rzeczpospolitej Polskiej…”  

 

13 listopada 2017r. w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się uroczystość zaprezentowana w dwóch 

odsłonach: Ślubowania i Pasowania na Ucznia oraz Dzień Niepodległości. 

W wyjątkowej scenerii barw narodowych - najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej zostali przyjęci 
w poczet społeczności szkolnej. Ceremoniału przyjęcia dokonał dyrektor szkoły, pan Roman 
Krzyżopolski w obecności wiceprzewodniczącej Rady Powiatu w Augustowie, pani Wiesławy 
Jedlińskiej, zgromadzonych Rodziców oraz społeczności szkolnej. Uczniowie z godnością i dumą 

powtarzali przyrzeczenie „Ślubujemy…” wywołując wśród rodziców i widzów ogromne wzruszenie. 

W kolejnej części uroczystości, przedstawiony został montaż słowno – muzyczny „Historia 
Niepodległości w obrazach”. Podczas prezentacji, mogliśmy przybliżyć uczniom jakże trudną wiedzę 
historyczną związaną z 99 rocznicą Odzyskania Niepodległości przez Polskę po 123 latach niewoli. 
Narracja, przeplatana żywym obrazem, wspólny śpiew pieśni patriotycznych oraz hołd oddany 

poległym w walce o wolność – na długo zapisze się w naszej pamięci. 

Organizatorzy: 

p. B. Augustynowicz, p. E. Poważa 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=172becfc8f592370c4b6319a6c8cd729d3e89926
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=885:-lubujemy-ojczynie-naszej-rzeczpospolitej-polskiej&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=885:-lubujemy-ojczynie-naszej-rzeczpospolitej-polskiej&format=pdf


 

 

 



 

 



 

 

99. ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI  

 

11 LISTOPADA POCZET SZTANDAROWY NASZEJ SZKOŁY UCZESTNICZYŁ W OBCHODACH ŚWIĘTA 

NIEPODLEGŁOŚCI. 

W OFICJALNEJ CZĘŚCI NA RYNKU ZYGMUNTA AUGUSTA 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d0b85bbf1667b2a24caa28c314d52e1c0f96d78b
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=10:archiwum&id=884:99-rocznica-odzyskania-niepodlegoci-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=10:archiwum&id=884:99-rocznica-odzyskania-niepodlegoci-&format=pdf


 

 

NA MSZY ŚWIĘTEJ W INTENCJI OJCZYZNY W BAZYLICE NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSOWEGO 



 

p. Agnieszka Sobota, p. Joanna Bienasz 

Spotkania z książką  
 

W październikowy czwartek spotkaliśmy się na wspólnej zabawie z pluszowymi misiami. 
Jednak  przewodnikiem i głównym bohaterem naszych wielozmysłowych inspiracji były „Przygody i 
wędrówki Misia Uszatka” wg Czesława Janczarskiego. Czytane teksty, obejrzany filmik i wspólnie 
zaśpiewana wesoła piosenka pobudziły uczniów do wspólnej zabawy i odtwórczej, a potem 
samodzielnej  inscenizacji z pluszowymi maskotkami. Bardzo kolorowe misie stały się efektem 

ciekawego i aktywnego spotkania. 

Natomiast 23 listopada chcąc pobudzić naszych uczniów do zabaw poznawczo –ruchowych i 
parateatralnych przygotowałyśmy dla nich zajęcia na podstawie wierszy naszych klasyków – Juliana 
Tuwima „Rzepka” i Jana Brzechwy „Na straganie”, „Kaczka dziwaczka”.  Nasze zajęcia 
usystematyzowały wielozmysłowo rozpoznawane przez uczniów rekwizyty przygotowane do 
poszczególnych wierszy. One to ustaliły kolejność czytanych i inscenizowanych wierszy. Dużo radości 
wzbudzało zagranie roli rzepki. Odwaga Rafała przerosła jednak jego możliwości, a w tej roli 
bohatersko odnalazł się i pokazał swoją wytrwałość Mateusz. Następnym wesołym akcentem była 
zabawa taneczna do muzycznej inscenizacji „Kaczki dziwaczki” z „ Akademii Pana Kleksa”. 

Wyciszającym podsumowaniem stało się kolorowanie ilustracji do ulubionego wiersza. 

p. Agnieszka Turowska, p. Halina Szulewska, p. Iwona Bagińska 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=6bdb58111a2ed3250b7fcd9563ee3326e1e68fac
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=893:spotkania-z-ksik&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=893:spotkania-z-ksik&format=pdf


 



 

„Owoce i warzywa w szkole”  
 

W bieżącym roku szkolnym po raz kolejny uczniowie szkoły podstawowej mieli możliwość 
przystąpienia do realizacji ogólnopolskiego programu „Owoce i warzywa w szkole” organizowanego 
przez Agencję Rynku Rolnego. W ramach danego działania rozszerzono program o „Mleko w szkole”, 

z których obecnie korzystają uczniowie klas I – V. 

Realizacja programu ma na celu propagowanie wśród dzieci zdrowej diety, bogatej w owoce i 
warzywa oraz produkty mleczne. Każdego dnia nasi uczniowie otrzymują wspaniałą porcję 
różnorodnych owoców (jabłka, gruszki, śliwki, winogrona, borówki itp.) i warzyw (marchewki, 
rzodkiewki, kalarepa), które są podane w przygotowanych indywidualnych porcjach. Do tego 
dołączone są soki owocowe oraz różnorodne produkty mleczne (mleko, kefir, jogurty, serki). Całość 
stanowi pełnowartościowy dodatek do dziennego posiłku dziecka. 

Dnia 23.11.2017r. wraz z wychowawczyniami szkoły podstawowej przygotowałyśmy szkolne zajęcia 
integracyjne, podczas których przypomnieliśmy treści związane ze zdrowym żywieniem i jego 
znaczeniem dla rozwoju człowieka. Poznaliśmy zasady piramidy żywienia, polisensorycznie 
rozpoznawaliśmy owoce i warzywa, układaliśmy owocowe puzzle, degustowaliśmy zdrowe owocowo – 
warzywne przetwory przechowane w słoiku – przygotowane przez rodziców uczniów klasy I – III. Na 
koniec obejrzeliśmy na tablicy interaktywnej serial „EkipaChrumasa”, który w zabawny sposób 

przedstawia główne założenia programu. 

Wiemy, że codzienne spotkania przy śniadaniu z owocami, warzywami oraz produktami mlecznymi - 

zmienią nastawienie dzieci do zdrowego żywienia. 

Dziękujemy!!! 

p. Beata Augustynowicz 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=396cefe2b835709fb61b00c81746154ec1e2aca7
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=892:owoce-i-warzywa-w-szkole-&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=892:owoce-i-warzywa-w-szkole-&format=pdf


 

 

W bibliotece  
 

Dzisiaj czyli 24.11.2017r. byliśmy w bibliotece miejskiej w Augustowie. Wzięliśmy udział w 
przeglądzie recytatorskim z okazji Dnia Misia. Występowaliśmy jako prezent dla maluchów z 
przedszkoli, które brały udział w konkursie. Przedstawiliśmy trzy króciutkie etiudy teatralne. Sandra, 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=bf9288b7d35d581a938b27910fad7b2510ccb089
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=891:w-bibliotece&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=891:w-bibliotece&format=pdf


Iza i Sebastian recytowali wiersze:  Niedźwiedzia J. Brzechwy, Pożegnalną wizytę H. Shayerowej i 

Piosenkę niedźwiedzia w owsie Helviego Jurissona. 

Ela, Anita, Kasia wspomagały swoje koleżanki i kolegę w rolach drugoplanowych. Widownia doceniła 
nasz wysiłek i nagrodziła gromkimi brawami. Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie z panią Krysią i klasą 

gimnazjalną, która również wzięła udział w przeglądzie w roli widowni. 

Klasa I-II SPdP 

 

Festiwal Gorących Serc w Grajewie  
 

W ramach realizacji projektu Kompleksowy program rozwoju Zespołu Szkół Specjalnych w 
Augustowie, współfinansowanego ze środków UE, w zakresie realizacji działania „Muzykoterapia”, 
realizowane są zajęcia muzyczno- taneczne oraz zaplanowane wyjazdy na przeglądy artystyczne. 
Celem zajęć z muzykoterapii jest min.: rozwijanie umiejętności tanecznych, rozwijanie 
kreatywności, wyrażanie emocji ruchem, wyrabianie umiejętności współpracy w grupie, wdrażanie 
do roli odbiorcy i twórcy kultury. 

W dniu 15 listopada 2017 r. zespół muzyczno-taneczny „Arabeska” wziął udział w Przeglądzie 
Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży „Mam talent” w ramach XIV już Festiwalu Gorących Serc, 
organizowanym przez Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II oraz Stowarzyszenie Szkoła Nasza 
Szansą w Grajewie. Wśród wielu ciekawych występów artystycznych mięliśmy okazję zaprezentować 
swoje umiejętności w dwóch tańcach w kręgu tj. „Taniec Powitalny” i „Cygańska dziewczyna”. 
Integracji społecznej wszystkich uczestników imprezy sprzyjała miła atmosfera, muzyka, śpiew. Na 
zakończenie występu, ku uciesze wszystkich, otrzymaliśmy ciekawe nagrody oraz dyplom 
pamiątkowy. W ramach naszych zajęć z Muzykoterapii będziemy pilnie przygotowywać się do 

kolejnych występów artystycznych. 

Iwona Bagińska, Ewa Poważa 

  

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c58bf3d25545480043ad7df676e09a324b9a78b8
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NASZE KOLEJNE WARSZTATY TANECZNE  
 

W dniach  6-10.11.2017 r. uczestnicy zespołu tanecznego „Arabeska” reprezentujący uczniów 
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie wraz z opiekunami, wzięli udział w warsztatach tanecznych  
„…w kręgu tańca 2017…” w Popowie Letnisko k/Wyszkowa. W zgrupowaniu oprócz naszej grupy 
uczestniczyła jeszcze młodzież z 3 innych miast tj.: Częstochowy, Miastka i Leżajska.  
Uczestnicy mieli okazję uczyć się tańców w kręgu, tańca hiszpańskiego  
-latino z elementami flamenco oraz polskich tańców narodowych i ludowych. Na zakończenie były 
zorganizowane pokazy z prezentacjami z prowadzonych przez artystów i specjalistów warsztatów. 
Dzięki spotkaniom z artystami, tancerzami, specjalistami i praktycznym próbom tanecznym, 
młodzież nasza miała możliwość zapoznania się z różnymi technikami tańca, własną ekspresją ruchu 
i emocji. Uczestnicy poznawali nowe sposoby ruchu i koordynacji ciała, wyrażania swoich emocji na 
tle współpracującej grupy dzięki przygotowaniom i osobistym udziale w pokazie. Ważnym 
elementem pobytu okazały się codzienne wieczorne spotkania integracyjne z muzyką, które wniosły 

ze sobą na dłuższy czas nowe, niezapomniane wrażenia, i przeżycia. 

Iwona Bagińska, Ewa Poważa 
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Międzynarodowy Dzień Osób 
Niepełnosprawnych  

 

W poniedziałek 04.12.2017r. w auli Augustowskiego Centrum Edukacyjnego obchodzono Międzynarodowy 
Dzień Osób Niepełnosprawnych. Organizatorami uroczystości byli: Zespół Szkół Specjalnych z  nauczycielami i 
panem dyrektorem Romanem Krzyżopolskim na czele, Warsztat Terapii Zajęciowej z panią dyrektor Małgorzatą 
Jarmoszko i Środowiskowy Dom Samopomocy z panią dyrektor Małgorzatą Cieślukowską. Wzięły w niej udział 
placówki zrzeszające osoby niepełnosprawne z Augustowa, Białegostoku, Grajewa oraz Suwałk. Był to dzień pełen 
atrakcji dla osób, które na co dzień muszą borykać się ze swoją niepełnosprawnością. Organizatorzy postarali 
się, aby atrakcje przygotowane na ten dzień dostarczyły uczestnikom wielu pozytywnych wrażeń i pozwoliły im 
choć na chwilę zapomnieć o trudach i przeciwnościach z jakimi muszą się oni zmagać w codziennym życiu. Z 
przyjemnością można było obejrzeć krótki film, w którym aktorkami były osoby z głębokim stopniem 
niepełnosprawności intelektualnej. Międzynarodowego charakteru dodały imprezie pozdrowienia, przesłane 
wszystkim uczestnikom przez dzieci niepełnosprawne z Berlina. Wspaniałe występy przedstawicieli placówek, 
ukazywały jak wartościowi są to ludzie i jakie mają wyjątkowe zdolności. Przerwa na poczęstunek była między 
innymi okazją do integracji, wymiany doświadczeń, zawarcia nowych znajomości. Niezapomnianych wrażeń 
dostarczył  występ zespołu Tomasza Niecika, który z wielką przyjemnością wystąpił przed tak wspaniałą 
publicznością. Tomasz Niecikowski z entuzjazmem przyjął zaproszenie na tę imprezę i zaproponował, że wystąpi 
charytatywnie. Patronat nad imprezą objął Starosta Powiatu Augustowskiego pan Jarosław Szlaszyński, patronat 
medialny Radio5. Dzień tylu atrakcji był możliwy dzięki wspaniałym ludziom dobrej woli, którzy wspierali 
organizatorów, byli to: pani Joanna Klepacka- Klepaccy Biuro Nieruchomości, pan Stanisław Niedźwiecki – Firma 
BUD-REM, pan Piotr Nowak-firma ZRDiM EKODROM,  pan Antoni Dębowski Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Specjalnych ,,Wśród Nas”, oraz Augustowskie Centrum 
Edukacyjne. Malujące się na twarzach uczestników radość i szczęście pokazują iż warto jest podejmować takie 
przedsięwzięcia. Dziękujemy wszystkim za wsparcie, serce, dobre słowo i wspólne świętowanie. 
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Mikołajkowy Turniej Pływacki  
 

 

Początek grudnia to czas sportowej rywalizacji na pływalni miejskiej. W Mikołajkowym Turnieju 
Pływackim wystartowali uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych. W tym roku impreza ta odbywała się 
na wesoło. Uczniowie uczestniczyli w licznych grach i zabawach. Oprócz pływania wykazali się 
umiejętnością nurkowania i wyławiania przedmiotów. Rozgrywanym konkurencjom towarzyszyły 

salwy śmiechu i oklasków.   Miłą niespodzianką był słodki poczęstunek wręczony przez św. Mikołaja. 

p. Zbigniew Zadrożny 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c98c08cff37712930fe81c1ba16a4c39f16b6ebe
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KINO W TRAMPKACH  
 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=d07f3864039feab0ef721b670cf664f07afe9d22
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Nasza szkoła wzięła udział w spotkaniach z kinem dla młodego widza, które odbywały się w listopadzie 
w 10 miastach w Polsce w 4 województwach: podlaskim, warmińsko - mazurskim, lubelskim i 
mazowieckim. Była to szansa na zobaczenie tytułów festiwalu Kino w Trampkach, którymi zachwyciła 
się publiczność podczas pokazów w Warszawie. Filmy były poprzedzone krótkimi prelekcjami, a po 

seansach widzowie zapraszani byli do dyskusji i dzielenia się emocjami jakie wywarła projekcja. 

Pierwszym filmem był obraz indyjski pod tytułem Tęcza, który zdobył Główną Nagrodę Dziecięcego 
Jury 3. edycji Kina w Trampkach w 2015. Opowieść o Pari, dziewczynce która ma 10 lat i młodszego 
brata Chotu, który nie widzi. Obiecała mu, że odzyska wzrok jeszcze przed 9 urodzinami. Urodziny 
już niedługo. Pari wie, że tylko Shah Rukh Khan może jej pomóc dotrzymać obietnicy. Tylko jak mała 
dziewczynka z radżasthańskiej wsi ma spotkać wielką sławę Bollywoodu?  Miałam niesamowity 
zaszczyt w poprowadzeniu dyskusji i prelekcji dotyczącej funkcjonowaniu osób niewidomych, oraz 
poprowadzeniu dyskusji o mocy przyjaźni, pomimo przeciwności losu. 

Kolejnym filmem był dokument Mecz o wszystko, produkcji amerykańskiej z 2015, który został 
wyróżniony Nagrodą  Publiczności Kina w Trampkach w 2015 roku. Film opowiedział historię grupy 
ugandyjskich chłopców, 11- i 12-latków, którzy na przekór przeciwnościom losu chcą zostać pierwszą 
w historii afrykańską drużyną, która weźmie udział w Mistrzostwach Świata Małej Ligi Baseballowej. 
Przez ponad trzy lata reżyser Jay Shapiro towarzyszył drużynie baseballowej z Kampali w Ugandzie. 

Ostatnia projekcja to Mały gangster, produkcji holenderskiej  z  2015, który zdobył Nagrodę 
Publiczności Kina w Trampkach w  2016. Poruszał tematy dotyczące młodzieży szkolnej. Jak zyskać 
szacunek kolegów i uwielbienie dziewczyn? Co zrobić, żeby przestać być szkolną ofiarą? Rik wpada na 
genialny pomysł: postanawia uczynić swego ojca – nadzwyczaj uprzejmego i łagodnego, a w dodatku 
szalenie naiwnego entuzjastę gry w szachy – bezwzględnym szefem mafii. Gdy przeprowadzają się do 
innego miasteczka, Rikkie konsekwentnie buduje nowy wizerunek rodziny. Sytuacja się komplikuje, 
gdy wieść o konkurencji dociera do lokalnej gangsterskiej familii i gdy jak bumerang wraca 

nierozwiązana sprawa z dawnym prześladowcą. 

W sumie w pokazach wzięło udział ponad 30 uczniów starszych klas wraz z nauczycielami. 
Podziękowania należą się Panu Dyrektorowi Romanowi Krzyżopolskiemu za przychylność w 
zrealizowaniu inicjatywny. Koszty uczestnictwa były pokryte w połowie ze składek uczniów, resztę 
sfinansował Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie, 
za co bardzo serdecznie dziękujemy. Mamy nadzieję, że będziemy mogli uczestniczyć w podobnych 
inicjatywach Rafała Grynarza i Bartka Świerkowskiego z Kina Iskra w Augustowie. 

p. Agnieszka Joanna Turowska 

Andrzejki w Zespole Szkół Specjalnych  
 

30.11.2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się dyskoteka andrzejkowa. Zabawa przebiegała 
w atmosferze wróżb i magii. Przyczyniły się do tego wolontariuszki z OHP w Augustowie, które 
przygotowały różnorodne wróżby. Uczniowie i nauczyciele mogli wyczytać z kart, jaka czeka ich 
przyszłość, jak na imię będzie miała przyszła sympatia, jaki zawód zdobędą w przyszłości i wiele 
innych ciekawych przepowiedni. Młodzież gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń przygotowała inscenizację „Andrzejkowe wróżby”. Przedstawienie 
wprowadziło widzów w atmosferę zabawy oraz przybliżyło tradycje andrzejkowe. Atrakcją dyskoteki 
był układ taneczny wykonany przez wolontariuszki. Całą imprezę uświetniała muzyka oraz 
poczęstunek. Uczniowie wraz z wolontariuszkami bardzo chętnie zajmowali miejsce na parkiecie. Gdy 

impreza dobiegła końca wszyscy zgodnie orzekli, iż nie mogą doczekać się kolejnego balu! 

http://www.kinowtrampkach.pl/pl/film/tecza/
http://www.kinowtrampkach.pl/pl/film/mecz-o-wszystko/
http://www.kinowtrampkach.pl/pl/film/maly-gangster/
http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=5cb5a81aeff3a70010e258f04eb97a0419756b5e
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=895:andrzejki-w-zespole-szko-specjalnych&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=895:andrzejki-w-zespole-szko-specjalnych&format=pdf


p. Katarzyna Niedźwiecka 

 

Klub Integracji Przyroda  
 

W ramach realizacji projektu Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w 
Augustowie funkcjonuje koło przyrodnicze, którego celem jest realizacja tematyki związanej z 
przyrodą, ochroną środowiska oraz spotkaniami z osobami znaczącymi działającymi w tym obszarze. 
Spotkania odbywają się raz w miesiącu w wymiarze dwóch godzin. Uczestnikami zajęć są uczniowie 
z  klas I- II –III, IV- Va, Vb Szkoły Podstawowej Nr 7 Specjalnej, a moderatorkami spotkań są ich 
wychowawczynie. Do tej pory odbyły się 2 spotkania. Pierwsze dotyczyło opieki nad zwierzętami 
domowymi, tj. psami i kotami. Specjalnym gościem tego spotkania była Adela-pies terapeuta wraz ze 
swoją przewodniczką p. Agatą Renda. Zajęcia pozwoliły na bezpośredni kontakt z psem, 
przećwiczenie prawidłowych zachowań w jego obecności, przybliżyły nam jego potrzeby i zdobyliśmy 
podstawowe umiejętności ich zaspokajania. Dowiedzieliśmy się także o prawach zwierząt, które ujęte 
są w dokumencie zwanym Konwencją praw zwierząt. Poza tym wykonaliśmy szereg kart pracy 

utrwalających podstawowe informacje o naszych czworonożnych przyjaciołach. 

Kolejne spotkanie było wyprawą do Lecznicy dla zwierząt HIRON, po której oprowadzał nas jej 
właściciel, lekarz weterynarii pan Leszek Czokajło. Poznaliśmy praktyczną pracę weterynarza, 
zwiedziliśmy szereg specjalistycznych gabinetów. Jasio z klasy I miał wykonane badanie USG dłoni – 
niesamowite wrażenie zrobiło zobaczenie na ekranie monitora całkowitej budowy dłoni, ułożenia 
kości. Potem udaliśmy się na salę operacyjną i do laboratorium. Następnym elementem było 
zwiedzanie szpitala, gdzie hospitalizowane były dwa pieski – jeden ze złamaną łapką , a drugi z 
leczeniem wykrytej cukrzycy. Mieliśmy okazję odwiedzić psich pacjentów. Dowiedzieliśmy się, czym 
jest rentgen oraz jak należy dbać o zdrowie czworonożnych pupili. Pan Leszek opowiedział nam o 
swojej pracy, jej znaczeniu dla zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich, a także dla  ich 
właścicieli. W podziękowaniu podarowaliśmy portret psa wykonany przez ucznia gimnazjum, który 
zawisł w honorowym miejscu recepcji kliniki. Uczniowie posiadający psy dostali kości dentystyczne, 
aby zadbać o ich zdrowe uzębienie. Bardzo serdecznie dziękujemy za praktyczną naukę wrażliwości i 
opieki nad żyjącymi wśród nas zwierzętami. Składamy też podziękowania Panu Dyrektorowi Romanowi 

Krzyżopolskiemu za zorganizowanie transportu naszym ciekawskim przyrodnikom. 

Opiekunowie koła przyrodniczego 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=b948d90096b386c2392bb18614b13a5599a4577a
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=894:klub-integracji-przyroda&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=5:szkoa-podstawowa&id=894:klub-integracji-przyroda&format=pdf


p. Halina Szulewska, p. Beata Augustynowicz, p. Agnieszka Joanna Turowska 

 

 



 

 



 

Wizyta w Starostwie Powiatowym w 
Augustowie  

 

Dnia 4 stycznia 2018 roku byliśmy w Starostwie Powiatowym w Augustowie. Przywitała nas pani 
Katarzyna Beata Sturgulewska. Pani Katarzyna jest wicestarostą. Opowiedziała nam o zasadach 
funkcjonowania urzędu i o tym, kto czym  się w nim zajmuje. Pokazała Wydział Komunikacji i 
Transportu, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, Wydział Architektury i Budownictwa. 
Zaprowadziła do sekretariatu, gdzie składa się wszystkie pisma i podania. Pani sekretarka otworzyła 
przy nas kopertę ze starymi tablicami rejestracyjnymi. Pani starosta pokazała nam herb starostwa i 
podarowała wizytówki urzędu oraz torbę słodkich upominków. Od dziś wiemy już, co można załatwić 

w tym urzędzie. 

klasa I-II i IIIa 

PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE  
 

21 grudnia, w pięknie udekorowanej sali, w świątecznym nastroju spotkała się społeczność naszej 
szkoły wraz z zaproszonymi gośćmi. Uczniowie przygotowali przedstawienie jasełkowe w konwencji 
teatru cieni, oprawionego nastrojową muzyką i śpiewem kolęd. Swoim wspaniałym występem 
stworzyli szczególną atmosferę przybliżając nam tradycję świąt Bożego Narodzenia. Po występie 
niespodzianką było przybycie Świętego Mikołaja, w biskupim stroju, który przyniósł wszystkim 
dzieciom prezenty. Upominki wręczyli również przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Dyrektor 
Domu Pomocy Społecznej w Studzienicznej. Dziękujemy sponsorom Fundacji „Nasze Pokolenia 

Augustowiacy” oraz agentowi NAU, panu Andrzejowi Todorskiemu. 

Organizatorzy 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=c8b1cf24f7d9246a6109b09e9a91315d3e2192ac
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=902:wizyta-w-starostwie-powiatowym-w-augustowie&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=902:wizyta-w-starostwie-powiatowym-w-augustowie&format=pdf
http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=a0d2beddda039b8970f9942676d9dc9fd2602096
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=10:archiwum&id=901:przedstawienie-jasekowe&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=10:archiwum&id=901:przedstawienie-jasekowe&format=pdf


 



 

W okresie świątecznym jasełka wystawialiśmy również na spotkaniu 
opłatkowym nauczycieli emerytów w restauracji LOGOS, oraz uczniom 
klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej nr 4, którzy przyszli pod opieką 

s. Anny. 

Świąteczne spotkania  
 

15 grudnia 2017 r. byliśmy w DPS Augustów z mikołajkowym przedstawieniem. To już nasza tradycja, 
że przed świętami pokazujemy tam jakąś inscenizację. W tym roku była to "Grudniowa noc". 
Dziewczynkom i paniom ten występ się bardzo spodobał.  Po powrocie do szkoły znowu 
występowaliśmy dla uczniów szkoły podstawowej. Potem razem rozwiązaliśmy krzyżówkę. 
Bardzo dziękujemy dla wszystkich, którzy nam pomagali w tej inscenizacji!!! 

Wesołych Świąt! 

Klasa I-II SPDP 

http://zssaugustow.pl/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=7235d0ce7b5a4225c6f6d09d49ef6b8940af1979
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=900:witeczne-spotkania&tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://zssaugustow.pl/index.php?view=article&catid=3:szkoa-przyspasabiajca-do-pracy&id=900:witeczne-spotkania&format=pdf


 

Wizyta specjalistki od renowacji mebli  
 

 

14 grudnia 2017 r. gościliśmy w naszej szkole panią Marię Leończuk. Pani Maria zajmuje się 
renowacją zabytkowych mebli: krzeseł, stołów, szafek itp. Opowiadała nam o swojej pracy. 

Pokazywała nam krzesła i płaskorzeźby do mebli. Mówiła nam o cechach, jakie powinien mieć 
pracownik, który zajmuje się renowacją zabytkowych mebli. Nie każdy do tego się nadaje. Trzeba 

być bardzo uważnym, cierpliwym, pracowitym i zdolnym manualnie. Oprócz tego trzeba mieć 
wiedzę o historii mebli. 

To spotkanie było bardzo interesujące i zapoczątkowało cykl spotkań szkoły przysposabiającej do 
pracy z różnymi pracodawcami. 

Klasa I-II SPDP 
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