
• LISTOPADOWY KONCERT W SZKOLE MUZYCZNEJ
Utworzone: środa, 30 listopada 2011 17:48 Autor: monika
28.11.2011r. odbył się koncert w Szkole Muzycznej w Augustowie, w którym wystąpili  uczniowie
szkoły, a pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest Pani Bożena Szumska – Niewiadomska.
Zainaugurowany został kolejny cykl koncertów oraz og...
 

28.11.2011r. odbył się koncert w Szkole Muzycznej w Augustowie, w którym wystąpili  uczniowie
szkoły, a pomysłodawczynią całego przedsięwzięcia jest Pani Bożena Szumska – Niewiadomska.
Zainaugurowany został kolejny cykl koncertów oraz ogłoszono konkurs  plastyczny pod  hasłem

„Muzyczne inspiracje”. W tym roku będziemy rywalizować również  z uczniami z Suwałk, a
rozstrzygnięcie nastąpi w czerwcu 2012 roku. Muzyka klasyczna wykonywana na żywo przeniosła nas

w świat dźwięków i wyobraźni. Już nie możemy się doczekać kolejnej muzycznej uczty…

 

p.Agnieszka Turowska
 
 

• ZABAWA ANDRZEJKOWA
Utworzone: niedziela, 27 listopada 2011 16:17 Autor: monika
"Andrzejki- magiczny wieczór" pod tym hasłem uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy i
Gimnazjum nr 5 uczestniczyli w zabawie andrzejkowej w dniu 24.11.2011r. Celem imprezy było
poznanie gawędy o źródłach ludowej tradycji wróżb i przepowied...

 

"Andrzejki- magiczny wieczór" pod tym hasłem uczniowie Szkoły Przysposabiającej do
Pracy i Gimnazjum nr 5 uczestniczyli w zabawie andrzejkowej w dniu 24.11.2011r. Celem imprezy

było poznanie gawędy o źródłach ludowej tradycji wróżb i przepowiedni, a także integracja
zespołów klasowych poprzez wspólne działania i zabawę.

  



  

Po przeprowadzonych wróżbach i konkursach, uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w loterii, z
której pieniądze zostaną przeznaczone na akcję „Góra Grosza - 2012”. Radosnym akcentem

andrzejek była dyskoteka.

  

p.Z.Ciszewska

 
 

• DZIEŃ PATRONA
Utworzone: środa, 02 listopada 2011 09:06 Autor: monika
Dzień Patrona Dzień Patrona w naszej szkole odbył się 19 października 2011 roku. Na uroczystość
zorganizowaną w budynku przy ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich przybyli: pani Dyrektor,
nauczyciele oraz uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnaz...
 

Dzień Patrona
Dzień Patrona w naszej szkole odbył się 19 października 2011 roku. Na uroczystość zorganizowaną w
budynku przy ulicy I Pułku Ułanów Krechowieckich przybyli: pani Dyrektor, nauczyciele oraz
uczniowie Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do Pracy.
Spotkanie rozpoczęto od obejrzenia prezentacji filmowej pt. „Wspomnienie… Jana Paweł II”
przygotowanej przez panią Monikę Obuchowską. Dużo emocji dostarczył uczniom konkurs wiedzy,
przygotowany przez panią Katarzynę Kasjanowicz i panią Joannę Bienasz o Janie Pawle II. W trzech
grupach rywalizowano o zdobycie nagród wykazując się szeroką wiedzą o Karolu Wojtyle. Atrakcją
tego dnia było również układanie puzzli ukazujących postać patrona oraz szeregowanie haseł z
rozsypanek wyrazowych – myśli przewodnich papieża. Nad ich przebiegiem czuwały panie: Zofia



rozsypanek wyrazowych – myśli przewodnich papieża. Nad ich przebiegiem czuwały panie: Zofia
Ciszewska i Katarzyna Niedźwiecka.
Uroczystość zakończono odmówieniem dziesiątki różańca – podziękowaniem za dar beatyfikacji,
odśpiewaniem „Barki” – ulubionej pieśni Ojca Świętego oraz obejrzeniem wzruszającej prezentacji
filmowej pt. „Totus Tuus”.

p.Katarzyna Niedźwiecka

 

 

 
 

• ŚWIĘTO SZKOŁY
Utworzone: niedziela, 16 października 2011 16:14 Autor: monika
Święto Szkoły czyli pierwszy rok pod patronatem Jana Pawła II   7 października 2011 roku
podsumowaliśmy rok, który upłynął, od kiedy 7. X. 2010r. -   Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr
5 oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy otrzym...
 

Święto Szkoły
czyli pierwszy rok pod patronatem Jana Pawła II

 
7 października 2011 roku podsumowaliśmy rok, który upłynął, od kiedy 7. X. 2010r. -   Szkoła Podstawowa nr 7, Gimnazjum nr 5 oraz Szkoła
Przysposabiająca do Pracy otrzymały prawo posiadania sztandaru i noszenia zaszczytnego imienia Jana Pawła II.
Obchody Święta Szkoły rozpoczęły się uroczystym przemarszem ze sztandarem do Bazyliki Mniejszej NSJ, gdzie odbyła się uroczysta msza św.
Piękne słowa do zgromadzonych przekazał proboszcz parafii – ks. Jan Wróblewski. Następnie autokar przewiózł wszystkich do ACE, gdzie w
gościnnych progach auli odbyła się dalsza część uroczystości. Uświetnili ją swoją obecnością: przedstawiciele Starostwa Powiatowego, Urzędu
Miasta, jednostek powiatowych, nasi przyjaciele oraz społeczność Zespołu Szkół Specjalnych czyli uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy
szkoły.   Po miłych słowach powitania pani dyrektor Bożeny Łukaszewicz były wystąpienia i życzenia zaproszonych gości. Jak na święto
przystało nasza roczna jubilatka otrzymała prezenty, w tym projektor, pamiątkowe albumy, kwiaty.
Następnie wszyscy z wielką uwagą obejrzeli prezentację multimedialną dotyczącą osiągnięć Zespołu Szkół Specjalnych w ostatnim roku.
Tworząca się tradycja szkoły związana z Patronem,  sukcesy artystyczne i sportowe przypomniane w prezentacji świadczyły, jak trafne było
przyjęcie imienia Jana Pawła II i jak pięknie nasi uczniowie realizowali projekty związane z Patronem (konkursy: plastyczny i recytatorski,
spływ kajakowy szlakiem JP II). Przed kolejną prezentacją pan Leonard Okuniewski opowiedział o swoich przeżyciach związanych z osobistym
spotkaniem  Ojca Świętego podczas Jego pobytu w Augustowie i Studzienicznej. Mimo, że mijają lata – wzruszenie towarzyszące
wspomnieniom spotkania Papieża – nie przemija. I tak kolejna prezentacja opisywała pobyt Jana Pawła II w naszych okolicach i szlak kajakowy
Jego imienia, którego fragment przepłynęli nasi uczniowie, a kolejne etapy czekają na młodych miłośników kajakarstwa.
Prowadząca uroczystość, pani wicedyrektor Beata Augustynowicz, zaprosiła następnie wszystkich do czynnego udziału w części artystycznej
przygotowanej przez młodzież Gimnazjum nr 5 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Bo tak jak mówią słowa jednej z piosenek:

„Ojcu Świętemu śpiewajmy,
w podzięce zanieśmy mu pieśń,

Ojcu Świętemu oddajmy serdeczność
płynącą od serc”.

Część artystyczna wywołała wzruszenie na wielu twarzach, a ulubione papieskie pieśni niosły się
szeroko poza mury auli. Także zorganizowana tego dnia loteria fantowa cieszyła się ogromnym
zainteresowaniem nie tylko społeczności naszej szkoły, ale również młodzieży ACE, która hojnie
wsparła cel loterii – wycieczkę do Wigierskiego Klasztoru – także miejsca pobytu naszego Patrona.
Święto Szkoły zakończył wspólny słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców i nauczycieli.
Siedząc przy pięknie udekorowanych stołach, przy kawie, herbatce i pysznych ciastach, można było
wymienić wrażenia, spotkać przyjaciół i pomyśleć, co przyniesie… kolejny rok pod patronatem Jana
Pawła II.

  



  

  

 
W organizację uroczystości wzięli udział:

• poczet sztandarowy: Agnieszka Baran, Żaneta Baran, Michał Lenkiewicz
• opiekun pocztu – pani Agnieszka Sobota
• prezentacje multimedialne: p.M.Obuchowska, p.R.Chilicki, p.H.Szulewska, p.I.Bagińska
• w części artystycznej wzięli udział uczniowie: Magdalena Wiśniewska, Adriana Puczyńska, Anna

Bondziul, Żaneta Baran, Agnieszka Baran, Anna Michniewicz, Patrycja Jakubowska, Justyna
Karbowska, Piotr Jurkiewicz, Monika Klekotko, Natalia Buławko, Karolina Kozłowska, Klaudia
Motybel oraz pani Iwona Respondek.



Motybel oraz pani Iwona Respondek.
• przygotowanie uczniów do części artystycznej: p.K.Niedźwiecka, p.Z.Ciszewska, p.A.Sokołowska,

p.M.Gładyszewska
• loteria fantowa: p.E.Barwicka
• nagłośnienie: p.P.Wencewicz
• kawiarenka: p.M.Poźniakowska, p.E.Łoboda, p.I.Bagińska, p.H.Szulewska, p.G. Wiśniewska

p.M.Gładyszewska

 
 

• UCZNIOWIE W CENTRUM NAUKI KOPERNIK
Utworzone: niedziela, 16 października 2011 15:40 Autor: monika
Dnia 23 wrzesnia 2011 roku siedemnastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w atrakcyjnej
wycieczce zorganizowanej do Warszawy. Głównym celem wyprawy było zwiedzanie nowo otwartego
Centrum Nauki Kopernik, w którym znajduje sie ponad 450 eksponatów ...
 
Dnia 23 wrzesnia 2011 roku siedemnastu uczniów naszej szkoły uczestniczyło w atrakcyjnej
wycieczce zorganizowanej do Warszawy. Głównym celem wyprawy było zwiedzanie nowo
otwartego Centrum Nauki Kopernik, w którym znajduje sie ponad 450 eksponatów o różnej
tematyce. Zwiedzanie Centrum - to ogromna atrakcja nie tylko do obejrzenia, ale przede wszystkim
doświadczenia. Mogliśmy wykonać "skok na księżyc", sprawdzić, jak się leży na łóżku zbudowanym z
gwoździ i piłek, testowaliśmy nasze umiejętności plastyczne i siłowe. Zbudowaliśmy wieżę ze
styropianowych klocków na dmuchanej piłce, eksperymentowaliśmy z wodą, powietrzem i ogniem.
Dzielnie znieśliśmy trzęsienie ziemi, bieg w olbrzymim kole obrotowym oraz jazdę na rowerze ze
szkieletem w tle. Przy wytężonej zespołowej pracy - stworzyliśmy ogromną bańkę mydlaną. Śmiech,
niepokój i dreszczyk emocji towarzyszyły nam przez 3 godziny zwiedzania. Podczas wycieczki nie
zabrakło również atrakcji towarzyszących, jak wjazd windą na XXX piętro Pałacu Kultury i Nauki,
gdzie obserwowaliśmy panoramę stolicy oraz smakowity obiad w Galerii "Złote Tarasy".

  

 
Z Warszawy wróciliśmy późnym wieczorem zmęczeni i zadowoleni. Mamy nadzieję, że to nie nasza
ostatnia wyprawa na odkrywanie i poznanie świata. Dziękujemy organizatorowi wycieczki, Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych, pani Bożennie Łukaszewicz.



Uczestnicy
 
 

• INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2011/2012 -
FOTORELACJA
Utworzone: czwartek, 01 września 2011 17:28 Autor: monika
  ...
 



 

• ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2011/2012
Utworzone: poniedziałek, 29 sierpnia 2011 13:37 Autor: monika
Dnia 1.09.2011 roku o godz. 9.00 w budynku przy ul. Mickiewicza 2 odbędzie się uroczyste
rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012. Po inauguracji odbędą się spotkania organizacyjne...
 

Dnia 1.09.2011 roku o godz. 9.00
w budynku przy ul. Mickiewicza 2

odbędzie się
uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012.

Po inauguracji odbędą się spotkania organizacyjne rodziców i uczniów z
wychowawcami poszczególnych klas.

Dyrekcja,
Rada Pedagogiczna

Zespołu Szkół Specjalnych
 

• MEDALISTKI Z ATEN
Utworzone: środa, 13 lipca 2011 19:47 Autor: monika
  Na przełomie czerwca i lipca nasze zawodniczki - Monika Klekotko i Agata Jaroszewicz podczas
Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Ateny 2011 zdobyły 3 medale złote i 1 srebrny w
kajakarstwie. ...
 



Na przełomie czerwca i lipca nasze zawodniczki - Monika Klekotko i Agata Jaroszewicz
podczas Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych Ateny 2011

zdobyły 3 medale złote i 1 srebrny w kajakarstwie.



 

• SPŁYW KAJAKOWY
Utworzone: niedziela, 19 czerwca 2011 18:27 Autor: Robert
Chilicki
Szlakiem Patrona 8 czerwca 2011 roku uczniowie naszej szkoły: Adriana Puczyńska, Patrycja
Jakubowska, Żaneta Baran, Monika Klekotko, Marcin Miłowicki, Tomasz Goworowski, Michał
Kamiński, Bernard Zalewski, Marcin Szyperski...
 

Szlakiem Patrona
8 czerwca 2011 roku uczniowie naszej szkoły: Adriana Puczyńska, Patrycja Jakubowska, Żaneta
Baran, Monika Klekotko, Marcin Miłowicki, Tomasz Goworowski, Michał Kamiński, Bernard Zalewski,
Marcin Szyperski, Piotr Bernacki oraz absolwentka naszej szkoły - Agata Jaroszewicz, wyruszyliśmy

na spływ kajakowy.
Wszyscy pod opieką nauczycieli (p.Jacek Markowski, p.Zbigniew Zadrożny, p.Robert Chilicki) i

ratownika, postanowiliśmy wytyczyć trasę spływu kajakowego szlakiem patrona szkoły.

 
Rozpoczęliśmy odprawą i wodowaniem kajaków w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym, następnie

ruszyliśmy rzeką Nettą, wpłynęliśmy na jezioro Necko, kolejno płynęliśmy rzeką Klonownicą.
Dotarliśmy do Oficerskiego Jacht Clubu "Pacific", gdzie podczas odpoczynku znaleźliśmy się na
pomoście, z którego nasz patron, Jan Paweł II, wsiadał na statek podczas pielgrzymki po ziemi

augustowskiej. W tym miejscu to wydarzenie upamiętnia pomnik w kształcie fotela papieskiego.
Wypływajac z zatoki Orzechówka, jeziorem Białym dopłynęliśmy do miejscowości Wojciech. Miłą

niespodzianką było przybycie pani Dyrektor, Bożenny Łukaszewicz, która dostarczyła nam kiełbaski i
napoje. Podczas odpoczynku był czas na ognisko i wspólny posiłek.

Już o godzinie 13.30 byliśmy na miejscu startu.

 

Wszyscy uczestnicy twierdzą zgodnie: " ...za rok popłyniemy dalej...".
p.Robert Chilicki

 

• GRATULACJE
Utworzone: piątek, 17 czerwca 2011 19:36 Autor: Administrator
Gratuluję wydania 50. numeru gazetki szkolnej "Wśród nas". Ten jubileusz to ogromny sukces
zespołów redakcyjnych pod kierunkiem dwóch pań: początkowo - Urszuli Sieńkowskiej - Cioch i
obecnie - Moniki Obuchowskiej. Na łamach gazetki z du�...
 



Gratuluję wydania 50. numeru gazetki szkolnej "Wśród nas".
Ten jubileusz to ogromny sukces zespołów redakcyjnych pod kierunkiem

dwóch pań: początkowo - Urszuli Sieńkowskiej - Cioch
i obecnie - Moniki Obuchowskiej.

Na łamach gazetki z dużym zaangażowaniem od początku jest propagowana
idea realizacji specyficznych potrzeb edukacyjnych uczniów z głębszą i głęboką
niepełnosprawnością intelektualną, dokonuje się wymiana informacji między

nauczycielami, rodzicami i uczniami. Gazetka jest ciekawą formą kronikarskiego
zapisu wydarzeń w szkole, forum dla twórczości literackiej uczniów

i promowania ich sukcesów w środowisku lokalnym.
Życzę ciekawych tematów i dalszego konsekwentnego i kreatywnego działania.

Oby wzrosła sprzedaż, poprawiła się jakość wydruku
i zawsze "Wśród nas" było ... kolorowe. Dziękuję. Powowdzenia.

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowe
Bożenna Łukaszewicz

 
 

• DZIEŃ DZIECKA
Utworzone: środa, 08 czerwca 2011 10:09 Autor: Agnieszka Sobota
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI Ogólnopolskim Festynie
Rodzinnym, który odbył się na placu Jana Pawła II w Ełku. Była to okazja nie tylko do zabawy, ale
również do modlitwy. Około południa uczestnic...
1 czerwca z okazji Dnia Dziecka uczniowie naszej szkoły wzięli udział w VI Ogólnopolskim Festynie
Rodzinnym, który odbył się na placu Jana Pawła II w Ełku. Była to okazja nie tylko do zabawy, ale

również do modlitwy. Około południa uczestniczyliśmy we Mszy św. pod przewodnictwem bpa
Jerzego Mazura. W czasie festynu wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego „Kocham
Cię, życie” oraz „Dziękuję za życie”. Wyróżnienia otrzymali: Bogusława Grajewska - klasa III
Gimnazjum nr 5, Tomasz Goworowski klasa - II Gimnazjum nr 5 i Wioleta Mordaszewska - klasa II

Szkoła Przysposabiająca do Pracy.
Na koniec uczniowie otrzymali paczki od głównego sponsora festynu.
 



 
 

• KONFERENCJA
Utworzone: niedziela, 29 maja 2011 20:34 Autor: Administrator
VIII POWIATOWA KONFERENCJA NT. KSZTAŁCENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ   SPORT OSÓB Z
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ   ODBĘDZIE SIĘ W AUGUSTOWIE W HOTELU KARMEL, UL.
ZARZECZE DNIA 31 MAJA 2011 r. W GODZ. 10.00-13.00 PROGRA...
 

SPORT OSÓB
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

 
ODBĘDZIE SIĘ W AUGUSTOWIE

W HOTELU KARMEL, UL. ZARZECZE
DNIA 31 MAJA 2011 r. W GODZ. 10.00-13.00

PROGRAM KONFERENCJI:

ROZPOCZĘCIE KONFERENCJI – BOŻENNA ŁUKASZEWICZ, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W
AUGUSTOWIE

10.00 – WPŁYW SPORTU NA ROZWÓJ SPOŁECZNY OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ –
LESZEK DĄBROWSKI, DORADCA METODYCZNY ODN W SUWAŁKACH

10.30 – SPORT JAKO ELEMENT REHABILITACJI FIZYCZNEJ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
INTELEKTUALNĄ – BARBARA MAKUŁA, SPECJALISTA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU

10.00 – SPORT OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELETUALNĄ W POLSCE – BOGUSŁAW GAŁĄZKA,
DYREKTOR GENERALNY STOWARZYSZENIA OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA

11.45 – PRZERWA KAWOWA

12.00 – WSZYSCY MAMY SZANSĘ – ZASADY RYWALIZACJI W OLIMPIADACH SPECJALNYCH – ROBERT
CHILICKI, WICEPREZES DS. SPORTU ODDZIAŁU REGIONALNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA
PODLASKIE – NAUCZYCIEL ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH                    W AUGUSTOWIE

12.20 – ODDZIAŁ REGIONALNY OLIMPIADY SPECJALNE POLSKA PODLASKIE – JOLANTA LENKIEWICZ -
BRODA, PREZES ODDZIAŁU REGIONALNEGO OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA PODLASKIE

12.40 – PRZEDSTAWIENIE DZIAŁALNOŚCI SEKCJI SPORTOWEJ „KORMORANY” –
BOŻENNA ŁUKASZEWICZ, DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH W
AUGUSTOWIE

13.00 – POKAZ KAJAKARZY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ
 
 

• TRIDUUM BEATYFIKACJI OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
Utworzone: sobota, 07 maja 2011 09:16 Autor: Agnieszka Sobota
W ramach Triduum Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzonego w naszym mieście,
uczniowie naszej szkoły wzięli udział: poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy Świetej w
kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskie...
 

W ramach Triduum Beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzonego w naszym mieście,
uczniowie naszej szkoły wzięli udział:

• poczet sztandarowy uczestniczył w uroczystej Mszy Świetej w kościele pod
wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej



wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej

• w kinie "Iskra" zaprezentowali część artystyczno-taneczną  "Jan Paweł II"

 



• uczennice Agnieszka Baran i Żaneta Baran wzięły udział w festiwalu "Pamiętamy o
Tobie - dzieci i młodzież w hołdzie Ojcu Świetemu", który odbył się na Rynku

Zygmunta Augusta i zaśpiewały utwór "Ojcze Święty prowadź nas".

W ten sposób dziękowaliśmy za dar Beatyfikacji  Jana Pawła II.
 


