
WESOŁYCH ŚWIĄT
 

STOP PRZEMOCY - PRZESTRZEGANIE PRAWA
SZKOLNEGO!
Dnia 05.12. 2014r. uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy
wzięli udział w lekcji otwartej nt. „Trudne sytuacje wokół nas - prawna ochrona
dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
Gościem specjalnym spotkania był Komendant Straży Miejskiej, pan Piotr Sieńkowski.
Celem zajęć była:

• profilaktyka zachowań niepożądanych i przemocy oraz poszerzenie znajomości podstawowych praw
związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej.
Uczniowie mieli możliwość poszerzenia znajomości zasad i norm społecznych obowiązujących w
środowisku szkolnym oraz rozumienia, w jakich sytuacjach zostają naruszone ich godność i dobra
osobiste, cielesne. Ponadto doskonalili umiejętność swobodnego wypowiadania się na konkretny
temat i umiejętność pracy w grupie.
Główne punkty zajęć to:
1. Dochodzenie do tematu zajęć poprzez ułożenie i wyjaśnienie hasła: "Nikt nie może mnie

poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać i każdego mogę na ratunek wzywać".
2. Rozmowa kierowana - Co stanowi dobro osobiste człowieka?
3. Porównanie wypowiedzi z informacjami zawartymi w prezentacji multimedialnej.
4. Przedstawienie sytuacji niepożądanych, które mogą dotyczyć każdego ucznia i wspólne ich

przedyskutowanie.
5. Burza mózgów – „Gdzie można znaleźć prawa człowieka oraz informacje na temat ochrony dóbr

osobistych i nietykalności cielesnej?”.
6. Podsumowanie i utrwalenie wiadomości:

a) omówienie obrazków dotyczących naruszenia dóbr osobistych i nietykalności
cielesnej zawartych w prezentacji.
b) rozwiązanie w grupach klasowych testu: „Prawda” – Fałsz” dotyczącego
naruszenia dóbr osobistych i nietykalności cielesnej.
7. Spotkanie z Komendantem Straży Miejskiej.
Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Sieńkowskiemu za przybliżenie nam prawnych aspektów i



Bardzo dziękujemy panu Piotrowi Sieńkowskiemu za przybliżenie nam prawnych aspektów i
konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania prawa dotyczącego  ochrony dóbr osobistych
człowieka, w tym nietykalności cielesnej.

Organizatorzy:
Elżbieta Barwicka

Zofia Ciszewska
Katarzyna Niedźwiecka

  

„Mikołaju Święty … przynieś nam
prezenty!”
Słowami tej piosenki, uczniowie oraz kadra szkoły podstawowej, dnia 5.12.2014r . przywitała -
Świętego Mikołaja!
Już od samego rana atmosfera szkolna była bardzo uroczysta… oczekiwanie na gościa i niespodzianki
wydłużało się!
Uczniowie klasy I - II przygotowywali się do tego dnia już od kilku dni. Opracowaliśmy nową gazetkę
szkolną, nauczyliśmy się piosenki „Dziadzio Mikołaj” z małą choreografią, poznaliśmy postać Św.
Mikołaja – biskupa z Miry wraz z współczesnymi tradycjami oraz udekorowaliśmy świąteczny stroik. 
Kiedy odwiedził nas oczekiwany GOŚĆ… uśmiechy, ale i niepokój pojawiał się na naszych twarzach.
Czy aby każdy był grzeczny?
Okazało się, że wszyscy otrzymali podarunki – niespodzianki! Nie obyło się „buziaków” dla Mikołaja,
śpiewu piosenek, uścisków i pamiątkowych zdjęć.

Do zobaczenia za rok!
p. Beata Augustynowicz

  

 



 
 

Czary mary, czary mary…
Dnia 27.11.2014r w szkole podstawowej odbył się magiczny dzień „Wróżb Andrzejkowych”, który
przeniósł nas do krainy zabawy, fantazji i marzeń.
W uroczystej zabawie integracyjnej uczestniczyła cała społeczność szkolna. Rozpoczęliśmy od
krótkich informacji przedstawiających postać Św. Andrzeja z Betsaidy w Galilei – orędownika
zakochanych oraz informacji o tradycjach i zwyczajach andrzejkowych. Następnie ochoczo
wkroczyliśmy na przygotowany parkiet taneczny. Podczas zabaw tanecznych – pani Agnieszka
uraczyła nas przygotowanymi wróżbami – przepowiedniami (nie dla każdego optymistycznymi!). W
przerwie, wzięliśmy udział w przygotowanym poczęstunku.

Wszystkim dopisywało poczucie humoru i świetna zabawa!
p. B. Augustynowicz

 

 

"Inność jest wartością godną szacunku" -
obchody Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych
Zespół Szkół Specjalnych 3 grudnia 2014r. zorganizował obchody Międzynarodowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych. Ideą tego spotkania było poszerzenie świadomości na temat sytuacji osób
niepełnosprawnych, ich sukcesów i problemów oraz korzyści płynących z integracji osób
niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego. Imprezą towarzyszącą był XIII Przegląd
Piosenki „Wśród Nas”.
Tradycyjnie symbolem spotkania było „Drzewo Przyjaźni”, na którym każdy z zaproszonych gości i
uczestników zawiesił szablon nutki z wypisanym wcześniej swoim imieniem.
Spotkanie zostało zainaugurowane mini warsztatami, które prowadziła dyrektor szkoły, Bożenna
Łukaszewicz. Zadaniem uczestników warsztatów było wczucie się w rolę osoby z określoną
niepełnosprawnością i opisanie towarzyszących jej uczuć oraz emocji. Następnie uczestnicy
przedstawili swoje oczekiwania w stosunku do środowiska. Z przytoczonych odpowiedzi wynikało, że
osoby te najbardziej oczekują zrozumienia, akceptacji, uśmiechu, szacunku, tolerancji, likwidacji
barier społecznych i architektonicznych.
Szczególnym gościem uroczystości była absolwentka naszej szkoły i jej kolega. W krótkim wywiadzie



Szczególnym gościem uroczystości była absolwentka naszej szkoły i jej kolega. W krótkim wywiadzie
opowiedzieli o swojej pracy, sukcesach i marzeniach. Udowodnili, że są samodzielni i dobrze sobie
radzą z codziennością. Podkreślili, że największą rolę w ich życiu pełni praca oraz kontakty
towarzyskie.
Wystąpienie pana Marka Halickiego, który ożywił publiczność swoim śpiewem było wprowadzeniem
w świat muzyki.
Kolejnym punktem uroczystości był XIII Przegląd Piosenki „Wśród Nas”, w którym uczestniczyli
goście z Suwałk oraz uczniowie szkół  powiatu augustowskiego i zaprzyjaźnionych placówek. Na
scenie wystąpiło 6 zespołów oraz dwóch solistów. Wszystkie występy wokalne i taneczne były
nagradzane przez publiczność gromkimi brawami. Występujący artyści otrzymali nagrody rzeczowe.
Uroczystości towarzyszył kiermasz prac wykonanych przez uczniów Zespołu Szkół Specjalnych oraz
 kiermasz ciast. Pieniądze uzyskane z obu kiermaszów będą przekazane na wycieczkę uczniów  do
Wadowic, Krakowa, Łagiewnik i Zakopanego – miejsc związanych     z patronem szkoły.
Serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta w Augustowie
i I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza za pomoc w organizacji uroczystości. Dziękujemy
również panu Markowi Halickiemu oraz firmie INEX za profesjonalne  nagłośnienie imprezy.

  

 
 

 

„Gimnazjum integruje się”
W ramach cyklu spotkań „Gimnazjum integruje się” obie klasy gimnazjum spotkały się na różnych
zajęciach w tym roku szkolnym. Na początku odbył się szereg wspólnych lekcji, na których
uczniowie poznawali się, integrowali, uczyli zasad bezpieczeństwa w szkole i jej otoczeniu, a także
opracowali zasady zachowania się w gimnazjum wraz z konsekwencjami ich łamania. Wtedy też
opracowali listę wspólnych imprez. Z ich inicjatywy powstał pomysł cyklicznych spotkań
urodzinowych. Postanowiliśmy urządzić takie cztery spotkania w ciągu czterech pór roku. Odbyły się
już urodziny jesienne, na których życzyliśmy  tradycyjnych stu lat Sylwii, Andżelice i Sebastianowi.
A w ostatni piątek listopada spotkaliśmy się na tradycyjnych Andrzejkach. Oprócz uczniów i pań
pojawiła się na nich piękna wróżka, dwa diabełki (niegroźne!) i dwa duchy! Oj, było sporo emocji i



pojawiła się na nich piękna wróżka, dwa diabełki (niegroźne!) i dwa duchy! Oj, było sporo emocji i
jak zwykle nie zabrakło tradycyjnych wróżb.

p.Urszula Sieńkowska-Cioch

„Co w zamian agresji?”

28 listopada 2014 roku uczniowie gimnazjum mieli okazję poćwiczyć swoje umiejętności zachowań
alternatywnych wobec agresji. Podczas zajęć warsztatowych „Co w zamian agresji?” prowadzonych
przez panią Elżbietę Chilicką, gimnazjaliści poznali 4 kroki zachowań asertywnych. W ćwiczeniach
praktycznych mogli doświadczyć jak radzić sobie bez agresji w sytuacjach, gdy odczuwają złość.
Każdy z nas powinien pamiętać o tym, by reagować zanim poziom złości wzrośnie na tyle, że
przeleje się przysłowiowa „czara” i nie będziemy w stanie zapanować nad swoim zachowaniem.
Więc pamiętajmy wszyscy:
Krok pierwszy: spokojnie nazwij zachowanie, które ci przeszkadza: „Mówisz sama do siebie,
przeszkadza mi to.”
Jeśli zachowanie tej osoby nie zmienia się, to zastosuj -
Krok drugi: po raz kolejny nazwij zachowanie, które ci przeszkadza, jednak niech ton twojego głosu
wyraża twoją złość; możesz też nazwać swoje emocje: „Złości mnie kiedy mówisz sama do siebie,
przestań!”.
Jeśli zachowanie tej osoby nie zmienia się, to zastosuj -
Krok trzeci: powiedz, co zrobisz, jeśli zachowanie tej osoby nie zmieni się: „Jeśli nie przestaniesz
mówić do siebie, powiem o tym pani”.
Jeśli zachowanie tej osoby nie zmienia się, to zastosuj -
Krok czwarty: zrób to o czym mówiłeś w kroku trzecim: „Proszę pani, ona ciągle mówi sama do
siebie i przeszkadza mi tym w mojej pracy”.

 
p. Elżbieta Chilicka

„Czym jest agresja?”



„Czym jest agresja?”

 
25 listopada 2014 roku uczniowie klas gimnazjalnych oraz Szkoły Przysposabiającej do
Pracy wzięli udział w zajęciach warsztatowych pod tytułem „Czym jest agresja?”. Podczas zajęć
uświadamiali sobie jakie emocje przeżywają na co dzień oraz to, że wszystkie emocje są dobre i
potrzebne nam do odczucia „pełni życia”. Nawet złość, żal czy strach.  Emocje są źródłem naszego
zachowania. Tytułowa agresja swoje źródło ma właśnie w złości. Uczniowie podczas zajęć poznawali
również rodzaje agresji, a praca zespołowa pozwoliła im na uświadomienie sobie jakie zachowania
są przejawem agresji fizycznej i słownej a także agresji skierowanej na zewnątrz i do samego
siebie. Zajęcia zorganizowane przez zespół profilaktyczny prowadziły panie: Małgorzata
Poźniakowska i Elżbieta Chilicka.

p. Elżbieta Chilicka

OGŁOSZENIE
 

 

 
 

Serdecznie zapraszamy
na obchody

Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych
oraz

XIII Przegląd Piosenki „Wśród Nas”,
które odbędą się

3 grudnia 2014r. w godzinach 9.30 – 12.00
w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. G. Piramowicza przy ul. Śródmieście 31

 
Cel spotkania:
• poszerzenie świadomości na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, ich sukcesów i problemów
oraz korzyści płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego
Przebieg uroczystości:
1. "Drzewo Przyjaźni" – spotkanie wszystkich gości i uczestników, którzy wypiszą na szablonach
swoje imię i zawieszą na "Drzewie Przyjaźni".
2. Otwarcie uroczystości przez dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych.
3. Wystąpienia zaproszonych gości.
4. Spotkanie z Anną Paszkiewicz, absolwentką szkoły i Kamilem Kozakiewiczem, pracownikiem CSiR
- wywiad oraz prezentacja multimedialna o ich pracy i osiągnięciach.
5. XIII Przegląd Piosenki "Wśród nas".
6. Przerywnik muzyczny – występ Marka Halickiego.
7. Wręczenie nagród laureatom XIII Przeglądu Piosenki "Wśród nas".
8. Słodki poczęstunek.
 



 
Imprezy towarzyszące:
1. Kiermasz wyrobów świątecznych wykonanych przez uczniów.
2. Kiermasz ciast.
Dochód z kiermaszu będzie przeznaczony na wycieczkę uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie do Krakowa, Wadowic, Łagiewnik i Zakopanego.
 

Społeczność szkolna
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Dnia 11.11.2014r. poczet sztandarowy uczestniczył w obchodach 96. rocznicy Odzyskania
Niepodległości przez Polskę. Uroczystość rozpoczęła się na Rynku Zygmunta Augusta. Były
wystąpienia okolicznościowe. Złożono kwiaty pod pomnikiem „Bóg Honor Ojczyzna”. Uczestnicy
przemaszerowali do Bazyliki Mniejszej NSJ na mszę św. w intencji Ojczyzny.

p. Agnieszka Sobota

  

 

96 Rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę oraz Ślubowanie i Pasowanie
na Ucznia 2014/2015
Dnia 14 listopada 2014 r. uczniowie klasy IV- V i VI Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II
przedstawili całej społeczności szkolnej montaż słowno – muzyczny upamiętniający 96 Rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Z uwagą wysłuchano recytowanych wierszy o Ojczyźnie, a
także krótkiej historii przybliżającej uczniom dzieje naszego kraju pod zaborami i długie lata
bohaterskiej walki w dążeniu do odzyskania  niepodległości i przywrócenia Polski na mapę Europy.
Wszyscy chętnie włączali się w śpiew pieśni legionowych. Była to lekcja historii, która pozwoliła
lepiej zrozumieć znaczenie słów „patriotyzm” i „Ojczyzna”.
W dalszej części uroczystości szkolnej nowo przyjęci uczniowie złożyli uroczysty Akt Ślubowania i
Pasowania na Uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Ceremoniał
przeprowadziła Dyrektor szkoły, Bożenna Łukaszewicz, która równocześnie gratulowała uczniom
wkroczenia w nowy etap edukacyjny oraz wręczyła pamiątkowe dyplomy.
Następnie uczniowie zaprezentowali krótki występ artystyczny, podczas którego niektórzy
debiutowali  na „wielkiej” scenie z mikrofonem. Społeczność szkolna mogła wysłuchać wierszy
przygotowanych na daną uroczystość, zaśpiewać wspólnie piosenkę hip – hopową „W piórniku” oraz
obejrzeć inscenizację wiersza J. Brzechwy „Żuk”.
Prezentacje artystyczne dostarczyły wielu wrażeń i wzruszeń związanych z występem najmłodszych
uczniów naszej szkoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim nauczycielom, rodzicom oraz opiekunom
włączającym się w przygotowanie uroczystości.

Organizatorzy:
Katarzyna Kasjanowicz

Beata Augustynowicz
Alicja Karbowska

  



  

  

  



Nasze prace w galerii MDK
Uczniowie klasy IV-V-VI Szkoły Podstawowej nr 7 odwiedzili wystawę pt. „Rajskie ptaki”. Wśród
prezentowanych dzieł odnaleźli swoje obrazy, czym byli zaskoczeni i bardzo zadowoleni. Cieszyli
się, że mieszkańcy Augustowa podziwiali wytwory ich pracy.

p. Bożenna Łukaszewicz

  

  

 



 

„Kulinarna podróż po popularnych daniach
włoskich”
W dniu 21 października 2014r.  na zajęciach przysposobienia do pracy, w pracowni gospodarstwa
domowego, uczniowie klasy I SPdP  z panią Zofią Ciszewską  wraz z uczestnikami  ŚDS w Augustowie,
 z paniami  Urszulą Smirnow - Klekotko i  Anną Ćwikowską odbyli „kulinarną podróż po
popularnych daniach włoskich”. Celem głównym spotkania było nabycie umiejętności
przygotowania tradycyjnej potrawy włoskiej – pizzy, oraz sosu pomidorowego, a także integracja
społeczności szkolnej ze  środowiskiem. W trakcie spotkania młodzież doskonaliła umiejętność
podstawowych technik służących przygotowaniu posiłku np. mycie, krojenie, ważenie, odmierzanie,
łączenie składników itp. Z dużym zaangażowaniem  młodzież przystąpiła do zagniatania ciasta,
wałkowania oraz smarowania placków  sosem pomidorowym  przygotowanym przez siebie.  Jednak
największą frajdą było przygotowanie przez każdego ucznia pizzy według własnego upodobania
kulinarnego.  Wszyscy bawiliśmy się świetnie. Podczas degustacji delektowaliśmy się   naszym
kulinarnym arcydziełem.  Nie możemy doczekać się następnych zajęć. Tym razem zabierzemy Was w
niezwykle apetyczną podróż do Grecji.

p. Zofia Ciszewska

  

  

„Kulinarna podróż po Europie”
Uczniowie klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy z wychowawczynią  Zofią  Ciszewską i we 
współpracy z uczestnikami  Środowiskowego Domu Samopomocy  pod opieką  terapeutek Urszuli
Smirnow - Klekotko i Anny Ćwikowskiej w miesiącu październiku rozpoczynają cykl spotkań 
ph. „Kulinarna podróż po Europie” w ramach zajęć przysposobienia do pracy –w



ph. „Kulinarna podróż po Europie” w ramach zajęć przysposobienia do pracy –w
pracowni gospodarstwa domowego. Głównym celem spotkań jest przybliżenie  młodzieży  smaków
potraw, wybranych  państw Unii Europejskiej, rozwój indywidualnych uzdolnień kulinarnych oraz
integracja ze środowiskiem lokalnym. Mamy nadzieję, że zajęcia  spełnią swoje zadanie i przyczynią
się do  poznania przysmaków innych narodów oraz wspólnej zabawy. Nie pozostaje nam nic innego
jak życzyć sobie udanych potraw oraz smacznego!

 
p. Zofia Ciszewska

SPOTKANIA Z KSIAŻKĄ ROZPOCZĘTE!!!!
To już kolejny rok szkolny, w którym przystępujemy do kontynuowania zajęć czytelniczych z

cyklu „Spotkania z książką”, realizowane wg. autorskiego programu p. Iwony Bagińskiej i p.
Haliny Szulewskiej. Doświadczenia z  ubiegłego roku szkolnego utwierdziły nas w przekonaniu, że

nie możemy zaprzestać naszych spotkań, wręcz przeciwnie, musimy je kontynuować i  wzbogacać o
nowe pomysły.

 
Pierwsze nasze spotkanie czytelnicze odbyło się  we wrześniu i miało nietypowy, dwuetapowy
przebieg. W czwartek, 18.09.2014r. u uczennic zespołu rewalidacyjno - wychowawczego grupa II, w
sali zajęć w DPS, zawitał Tomasz Kaczmarek, uczeń nauczania indywidualnego. Tematem zajęć
było: Rozwijanie wyobraźni  i wytwarzanie więzi rówieśniczych i z dorosłymi podczas wspólnego
czytania literatury dziecięcej. Wiele radości  przyniosło wszystkim wspólne przebywanie ze sobą,
najbardziej zadowolony okazał się Tomasz, który mógł znowu odwiedzić swoje koleżanki i wspólnie
uczestniczyć w ciekawej lekcji. Tym razem czytaliśmy różnorodną literaturę dziecięcą począwszy od
wierszy-rymowanek, a skończywszy na bajkach. Wszyscy  bawili się doskonale. Towarzyszył też nam
„Jeż ze Zgierza”, którego w ubiegłym roku szkolnym wspólnymi siłami stworzyliśmy podczas
pierwszego spotkania czytelniczego.  Na zakończenie zajęć tradycyjnie już, w ramach relaksacji i
realizacji własnej aktywności, integrowaliśmy się w Sali Doświadczania Świata.

  

Następnie, dn. 19.09.2014r., uczniowie nauczania indywidualnego - Marta Szulewska i Tomasz
Kaczmarek,  spotkali się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Wspólnie uczyli się zasad prawidłowego
zachowania się w miejscach publicznych, słuchali czytanych przez nauczycieli tekstów. Mieli
również czas na zaspokojenie swojej ciekawości poznawczej książką. Samodzielnie je wybierali,



również czas na zaspokojenie swojej ciekawości poznawczej książką. Samodzielnie je wybierali,
dotykali, próbując przekładać kartki, oglądali ilustracje.

 
Dnia 20.10.2014r. odbyło się drugie spotkanie integracyjno - czytelnicze. Tym razem Tomek
Kaczmarek odwiedził kl. III Gimnazjum Nr 5. To spotkanie przebiegało pod hasłem „Jesienne plony”.
Zajęcia rozpoczęliśmy od wzajemnego poznania poprzez podanie ręki i przedstawienie się.
Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali przyniesione warzywa sezonowe, tj.: buraki,
marchewkę, ziemniaki, cebulę, pietruszkę, seler. Każdy uczestnik zajęć mógł je poznawać
wszystkimi zmysłami, opisać słowami. 
Ważną, ciekawą i twórczą częścią lekcji okazała się  improwizowana inscenizacja wiersza J.
Brzechwy „Na straganie”. Uczniowie  wykorzystali w niej przygotowane przez Tomka i jego
nauczycielkę papierowe kukiełki  warzyw. Teatralne zmagania uczniów zostały utrwalone na filmiku
nagranym przez  kolegę z klasy, Krzyśka.
W dalszej części zajęć uczniowie przystąpili do praktycznego wykorzystania przyniesionych warzyw.
Z wybranych ugotowali zupę – barszcz czerwony.
Wszyscy bawiliśmy się doskonale i ustaliliśmy, że na pewno spotkamy się jeszcze nie raz.

p. Iwona Bagińska
p. Halina Szulewska

p. Urszula Sieńkowska-Cioch

 

JAN PAWEŁ II – ŚWIĘTYMI BĄDŹCIE
W X Miejskim Konkursie Plastycznym ph.: „Jan Paweł II – Świętymi Bądźcie!” wzięli udział uczniowie
klasy gimnazjalnej, którzy należą do koła patrona szkoły. Tegoroczne hasło konkursu miało na celu
przybliżenie osoby Jana Pawła II  i uświadomienie konieczności dążenia do świętości, które jest
podstawowym powołaniem chrześcijanina. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 16.10.2014r. w
Zespole Szkół Samorządowych w Augustowie. Nagrodzeni zostali:

Izabela Goliczewska, klasa I Gimnazjum nr 5 -  I miejsce
Sebastian Malinowski, klasa I Gimnazjum nr 5 -  II miejsce

Gratulujemy!
p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

  



  

 

"Rajskie ptaki"
Nasza współpraca z Miejskim Domem Kultury w Augustowie w tym roku szkolnym rozpoczęła się pod
hasłem pozytywnie działającym na wyobraźnię - "Rajskie ptaki".
Pani Renata Rybsztat z pomocą pani Urszuli Sieńkowskiej - Cioch zorganizowała konkurs plastyczny,
którego efektem jest wystawa przenosząca obserwatorów w niezwykle kolorowy świat artystycznej
interpretacji wyżej wymienionego tematu. Uczniowie naszego zespołu szkół samodzielnie lub z
pomocą nauczycieli wykonali przepiękne prace, dzięki którym możemy w jednej chwili znaleźć się
w bajkowej scenerii mieniącej się wszystkimi kolorami tęczy. Wszystkie prace, które zostały oddane
na konkurs, uhonorowano miejscem na wystawie i można je oglądać w MDK do końca października.
Pięć szczególnie wyróżniających się kompozycji pani Renata Rybsztat nagrodziła sympatycznymi
upominkami. 
Laureatami zostali następujący uczniowie: Monika Akusz, Aleksandra Rółkowska, Mateusz
Ruducha, Martyna Siwik i Kacper Wojtulewicz.
Gratulujemy nagrodzonym i wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie!

p. Urszula Sieńkowska - Cioch

  

Dzień Edukacji Narodowej
Dnia 13.10.2014r. odbyła się uroczystość szkolna z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”.  Imprezę
rozpoczęła Pani Dyrektor Bożenna Łukaszewicz witając przybyłych gości: Pana Jarosława
Szlaszyńskiego Wicestarostę Powiatu Augustowskiego, Panią Bożennę Kondracką Naczelnik Wydziału
Oświaty, Kultury i Sportu, Pana Andrzeja Zarzeckiego Dyrektora Centrum Sportu i Rekreacji w
Augustowie oraz nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły i uczniów.
Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Pani Naczelnik Medalu „Przyjaciela Zespołu Szkół



Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie Pani Naczelnik Medalu „Przyjaciela Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie”.
Następnie Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia z okazji święta wszystkich pracowników szkoły.
Do życzeń przyłączyli się również Pan Wicestarosta, Pani Naczelnik oraz Przewodnicząca Rady
Rodziców.
Podczas uroczystości Pan Wicestarosta wraz z zaproszonymi gośćmi wręczyli stypendium sportowe i
list gratulacyjny uczennicy Bogusławie Grajewskiej za wybitne osiągnięcia sportowe. Słowa uznania
wraz z listem gratulacyjnym otrzymała również jej mama, pani Anna Grajewska.
Na uroczystości Pani Dyrektor wręczyła nauczycielom i pracownikom placówki Nagrody Dyrektora
Szkoły.
Ostatnim punktem programu była część artystyczna w wykonaniu uczniów. Uczniowie w sposób
zabawny wcielali się w rolę nauczycieli oraz nagradzali swoich pedagogów specjalnymi Oskarami
przygotowanymi przez nich własnoręcznie. W ten sposób wyrazili swoją wdzięczność za trudną, ale
bardzo wdzięczną pracę.

p. Katarzyna Niedźwiecka
p. Zofia Ciszewska

p. Elżbieta Barwicka

  

  

  



  

X ZJAZD PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.
JANA PAWŁA II W ŁOMŻY
10 października 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II odbył się X Zjazd
Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w którym uczestniczył sztandar naszego zespołu szkół.
Poczet sztandarowy godnie reprezentowali uczniowie: Marcin Miłowicki, Bogusława Grajewska,
Monika Klekotko, Michał Kamiński, Patrycja Jakubowska i Justyna Karbowska wraz z opiekunami:
wicedyrektor p. Moniką Obuchowską i p. Agnieszką Sobota.
Zjazd rozpoczął się uroczystą mszą świętą, której przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup
Tadeusz Bronakowski. Po mszy zebrani w asyście 36 pocztów sztandarowych, mażoretek i orkiestry
dętej przemaszerowali ulicami miasta przed budynek szkoły. Tam nastąpiło posadzenie dębu pamięci
św. Jana Pawła II. W murach szkoły uczestników Zjazdu przywitał dyrektor. Zgromadzeni z powagą
wysłuchali wykładu – „Jan Paweł II – prawda świętość fundamentem wychowania”, wygłoszonego
przez ks. prałata dr Zbigniewa Skuza, prorektora WSD w Łomży. Kolejnym punktem programu była
interesująca część artystyczna z piękną oprawą muzyczną w wykonaniu uczniów tejże szkoły.
Następnie Wicekurator Oświaty p. Wiesława Ćwiklińska przedstawiła historię Zjazdów Podlaskiej
Rodziny Szkół.  Spotkanie zakończyło się niezwykłym występem Zespołu Amigos Para Siempre
(Przyjaciela Na Zawsze).

p. Agnieszka Sobota

  



  

  

  



Uroczystość z okazji 4. rocznicy nadania
imienia Jana Pawła II szkołom wchodzącym
w skład Zespołu Szkół Specjalnych
7 października 2014r.,  w czwartą rocznicę nadania imienia szkole, Zespół Szkół Specjalnych w
Augustowie obchodził swoje święto. Uroczystości rozpoczęła Msza św. w  Kościele pw. Matki Bożej
Częstochowskiej. Po Mszy św. wszyscy mogli zbliżyć się do patrona szkoły – Jana Pawła II za
pośrednictwem klęcznika, na którym modlił się Papież podczas pobytu w Studzienicznej.  Następnie
cała szkoła przemaszerowała do sali teatralnej w Zespole Placówek Młodzieżowych, gdzie odbyła się
część artystyczna. Pani dyrektor Bożenna Łukaszewicz powitała zgromadzonych i podkreśliła
niezwykłość osoby Jana Pawła II.  Następnie uczennice Gimnazjum i Szkoły Przysposabiającej do
Pracy wystąpiły w montażu słowno - muzycznym pt. „Droga do świętości Jana Pawła II”. Z wielkim
przejęciem przedstawiły wyjątkowość Jana Pawła II. Dopełnieniem występu była prezentacja
multimedialna na temat Patrona. Miłą chwilą wspomnień o naszej szkole była opowieść „Bajkowa
szkoła”. Przedstawiona prezentacja multimedialna zawierała zdjęcia i opis wydarzeń z życia szkoły
od początku jej powstania. Dzięki niej mogliśmy zobaczyć,  jak w przeciągu 14 lat zmienialiśmy się i
rozwijała się szkoła. Prezentację prowadziła absolwentka naszej szkoły i obecnie odbywająca w niej
staż jako pomoc nauczyciela,  Magdalena Grajewska. Dużo radości i entuzjazmu przyniósł występ
Mateusza Judyckiego i Michała Żukowskiego, którzy zaprezentowali piosenkę „Taki duży, taki mały”.
Publiczność chętnie przyłączyła się do wspólnego śpiewania. Uroczystość zakończył wspólny słodki
poczęstunek, który ofiarowany był przez sponsora – Hurtownię Spożywczą „Sezam”. Był to dzień
pełen miłych wrażeń, przyjaznej i ciepłej atmosfery.

p. Daria Dębowska
p. Agata Renda

  

  

  



  

 

Marzenia się spełniają!
Zawodnicy klubu sportowego Olimpiad Specjalnych „Kormorany”, działającego przy Zespole
Szkół Specjalnych w Augustowie, każdego dnia walczą o spełnienie marzeń. Szkoła wychowała
już wielu sportowców rangi międzynarodowej. Jako pierwszy w 2007r. w Szanghaju złoty medal
w kajakarstwie wywalczył Karol Bogdanowicz. W jego ślady poszły Agata Jaroszewicz i Monika
Klekotko podczas XIII Światowych Letnich Igrzysk OS w Atenach w 2011r. Kolejna uczennica,
Magdalena Grajewska, przywiozła złote medale z Europejskich Letnich Igrzysk OS w 2010r.
Rok 2014r. był okresem wielu sukcesów uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. Adriana Puczyńska na
dystansie 100m stylem klasycznym w pływaniu wywalczyła srebrny medal podczas Europejskich
Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, które odbyły się w dniach 9-20 września w Antwerpii.
Można tylko zapytać z zazdrością: Jak to jest możliwe? Niewątpliwie jest to ogromna zasługa
dyrekcji, nauczycieli i rodziców, którzy wspólnymi siłami i zaangażowaniem stwarzają młodzieży jak
najlepsze warunki do nauki i treningów. Idąc tropem srebrnego medalu Adriany Puczyńskiej można
powiedzieć, że pływanie to jedna ze specjalności zawodników klubu „Kormorany”. Zanim jednak
pojadą na zawody międzynarodowe, trenują pilnie pod okiem pani Katarzyny Niedźwieckiej oraz
panów Roberta Chilickiego i Zbigniewa Zadrożnego. Aby móc się pochwalić takim wynikiem trzeba
przez wiele lat prowadzić bardzo atrakcyjne zajęcia, aby jak największy odsetek uczniów chciał
pływać. Następnym krokiem jest stwarzanie warunków do rywalizacji. Cyklicznie organizowane są
pływackie imprezy szkolne takie, jak „Gwiazdkowy Turniej Pływacki o Puchar Świętego Mikołaja”,
„Z pływaniem za pan brat” czy „Bicie rekordu szkoły w pływaniu ciągłym”. Dopiero później możemy
mówić o treningach, które odbywają się na lekcjach wychowania fizycznego oraz podczas zajęć
organizowanych w czasie ferii zimowych i wakacji, finansowanych przez Starostwo Powiatowe w
Augustowie.
Właśnie dzięki treningom i takim zajęciom oraz obozowi sportowo – kondycyjnemu, który odbył się
w Zakopanem, pływacy pod koniec sierpnia wrócili z Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad
Specjalnych z Bydgoszczy z dwoma złotymi i dwoma srebrnymi medalami.
Patrycja Jakubowska na dystansie 25m stylem klasycznym zajęła pierwsze miejsce, a na dystansie
50m, także stylem klasycznym, drugie miejsce. Jej kolega, Tomasz Goworowski, na dystansie 25m
stylem motylkowym wywalczył złoto, natomiast srebrny medal dorzucił na 100 m dowolnym.
Zawody w Bydgoszczy dają szansę reprezentowania Polski podczas XIV Światowych Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych.
Koło sportowe prowadzone przez panów Roberta Chilickiego i Zbigniewa Zadrożnego to kolebka
kajakarzy. Obecnie w klubie kajakarstwo trenuje ponad 20 osób. W bieżącym roku podczas
Ogólnopolskich Regat Kajakowych Olimpiad Specjalnych, które zostały rozegrane w Katowicach
kajakarze wywalczyli:
Tomasz Goworowski KT1 500m – srebrny medal, Patrycja Jakubowska KT1 200m – brązowy medal,
Monika Klekotko, medalistka z Aten, potwierdziła wysoka formę zdobywając zloty medal na
dystansie 200m w KT1 i medal brązowy na dystansie 500m w KT1. Największym objawieniem
zawodów była osada Marcin Miłowicki i Michał Kamiński, którzy wywalczyli na dystansie 200m w KT2
medal srebrny, Marcin dorzucił jeszcze medal złoty na dystansie 500m w KT1. Ekipa kajakarzy nie
spoczęła na laurach, trenowali solidnie w wakacje podczas zajęć sfinansowanych przez Starostwo
Powiatowe w Augustowie.
Jednak w szkole nie trenują sami pływacy i kajakarze. Przekonaliśmy się o tym podczas Letnich
Igrzysk w Bydgoszczy, gdzie lekkoatletki Magdalena i Bogusława Grajewskie pokazały swoje
umiejętności, zajmując następujące miejsca: Magda wywalczyła medal brązowy na dystansie 800m,
a jej młodsza siostra Bogusława zdobyła trzy złote medale na dystansach 200m, 400m i w sztafecie



a jej młodsza siostra Bogusława zdobyła trzy złote medale na dystansach 200m, 400m i w sztafecie
4x100m. Dziewczyny trenują z panem Zbigniewem Zadrożnym.
Należy również wspomnieć o piłkarzach, którzy pod opieką pana Roberta Chilickiego podczas
turnieju w Dąbrowie Białostockiej wywalczyli zloty medal. Michał Kamiński i Michał Lenkiewicz
zostali powołani do kadry województwa na Igrzyska w Bydgoszczy, gdzie wspólnie z kolegami z
drużyny w finale pokonali swoich rywali 3:0, tym samym zdobywając złoty medal i podobnie jak
pływacy i lekkoatletki, mają szansę na wyjazd na Światowe Letnie Igrzyska OS, które odbędą się w
Los Angeles.
Na sukcesy sportowców Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie pracuje cala społeczność szkoły.
Zawodnicy są też otoczeni opieką szkolnego psychologa, który uczy radzenia ze stresem i pomaga
zawodnikom przeżywać sukcesy i porażki.

 

  

 



 

 

Z WIZYTĄ W PLACÓWCE KOMENDY
POWIATOWEJ POLICJI
Dnia 09.09.2014r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość kolejny raz brać udział w zajęciach w
placówce Komendy Powiatowej Policji nt.: ,,Bądź bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego”.
Celem zajęć było poszerzenie wiadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania
się w ruch drogowym i  promowanie nawyku prawidłowego zachowania się  na  ulicy oraz
poznawanie Komendy Powiatowej Policji, jako placówki przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa
ludzi i mienia oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na początku spotkania funkcjonariusze ruch drogowego zapoznali nas ze specyfiką pracy policji,
pokazali sprzęt i wyposażenia policjantów. Następnie przeszliśmy do budynku komendy, gdzie p.
policjant pokazał nam stanowisko dowodzenia. Później wysłuchaliśmy pogadanki odnośnie praw i
obowiązków pieszego, rowerzysty i pasażera oraz  zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad
bezpieczeństwa na drodze.
Szczególną uwagę zwrócił p. policjant na nowe przepisy dotyczące obowiązku noszenia elementów
odblaskowych  przez pieszych poruszających się o zmroku poza terenem zabudowanym.
W ramach utrwalenia wiadomości, chętni uczniowie wzięli udział w konkursie  wiedzy pod hasłem:
,,Jestem bezpiecznym użytkownikiem ruchu drogowego”.  Zdobywcy 3 pierwszych miejsc zdobyli
słodkie nagrody. Na zakończenie spotkania uczniowie wręczyli p. policjantom podziękowania.
Serdecznie dziękujemy policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego KPP za ciekawe i pożyteczne
zajęcia.

Uczniowie kl. IIIa
Szkoły Przysposabiającej do Pracy

  



SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNA
Na początku roku szkolnego dzięki uprzejmości właścicieli Kompleksu Wypoczynkowo -
Konferencyjnego ,,Nad Nettą”, cała społeczność szkolna po raz pierwszy miała możliwość wzięcia
udział w imprezie integracyjnej w tak pięknym ośrodku.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor szkoły, p. Bożenna Łukaszewicz, przywitaniem zaproszonych gości,
nauczycieli i uczniów. Szczególnie serdecznie powitała przybyłych rodziców.
Kolejnym punktem programu było ułożenie przez uczniów hasła imprezy "W NASZEJ SZKOLE DZIŚ
JEST AKCJA, ŻE KRÓLUJE INTEGRACJA”.
Następnie starsi uczniowie zostali podzieleni na grupy i wzięli udział w konkursie wiedzy pod hasłem
,,Znam i stosuję przepisy ruchu drogowego”. Natomiast klasy młodsze uczestniczyły w grach i
zabawach sprawnościowych dotyczących tematyki bezpieczeństwa na drodze. Uczniowie (wraz z
rodzicami) z wielkim zaangażowaniem i radością brali udział we wszystkich konkurencjach.
Ponieważ w szkole były przeprowadzane bloki tematyczne odnośnie bezpieczeństwa drogowego
uczniowie mieli możliwość utrwalenia swojej wiedzy, jak również wykazania się swoimi
wiadomościami  i umiejętnościami, co zresztą udało się im na medal. Po podsumowaniu konkurencji
odbyło się wręczenie nagród.
Dalej została pokazana prezentacja multimedialna prezentująca ideę Olimpiad Specjalnych i
osiągnięcia sportowe naszych uczniów. Wspólne ognisko oraz pieczenie kiełbasek stanowiło ostatni
punkt programu.
Jeszcze raz serdecznie dziękujemy właścicielom Kompleksu Wypoczynkowo - Konferencyjnego ,,Nad
Nettą” za zaproszenie i miły pobyt w ośrodku.
 

Organizatorzy:
Elżbieta Barwicka

Zofia Ciszewska
Katarzyna Niedźwiecka

Monika Obuchowska

"Dlaczego warto pracować?"
Dnia 10 września 2014 roku społeczność Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z uczniami
Gimnazjum miała okazję spotkać się na otwartych zajęciach warsztatowych na temat: "Dlaczego
warto pracować?" przygotowanych i poprowadzonych przez p. Ewę Łoboda.
Film pt. "Specjaliści do spraw prostych" pozwolił wprowadzić w temat podejmowania pracy przez
osoby niepełnosprawne intelektualnie. Trudności ze znalezieniem pracy dotykają każdej grupy ludzi.
Normalne życie społeczne i zawodowe jest pragnieniem każdego dorosłego człowieka. Osoby
występujące w filmie mówiły o pracy w ich życiu.
Dyskusja, praca w grupach oraz ćwiczenia pozwoliły uczestnikom zajęć dojść do wspólnych
wniosków, tj. praca dla każdego człowieka jest bardzo ważna; praca jest terapią; leczy, uodparnia
na trudności, budzi wiarę we własne siły; uczy dyscypliny i podejmowania decyzji; praca uczy żyć i
jest źródłem utrzymania.
Uczniowie mieli okazję zastanowić się nad ulubionymi zajęciami oraz określić swoje umiejętności,
predyspozycje i plany związane z przyszłością.

p. Ewa Łoboda

  



  

Rozpoczęcie Szkolnego Roku Sportowego
Wakacje już za nami. Rozpoczął się rok szkolny i przed nami nauka przez najbliższe dziesięć
miesięcy.  Jednak początek roku szkolnego to nie tylko książki i pisanie, ale także sport. 8 września
2014 r. na stadionie lekkoatletycznym II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie odbyło się
Rozpoczęcie Szkolnego Roku Sportowego 2014/2015. W konwencji „sportu na wesoło” zmagaliśmy
się w różnorakich dyscyplinach konkurując z kolegami tak samo sprawnymi jak my. Pobiec jak
najszybciej, rzucić jak najcelniej, odgadnąć co „kot ma w worku” – takie zadania postawili przed
nami prowadzący – pani Elżbieta Chilicka i pan Robert Chilicki. Szybko zbieraliśmy monety i
przeciągaliśmy przez siebie szarfy, by wygrać dla swojej drużyny jak najwięcej słodkich punktów.
Zabawa była wyśmienita, jednak szczególne emocje wzbudziła konkurencja przeciągania liny.
Najwięksi siłacze z każdej klasy mogli zmierzyć się ze sobą. Na długo w naszej pamięci pozostaną
także zmagania z liną nauczycielek najmłodszych klas szkoły podstawowej.
Emocje uspokoiły się dopiero na sali widowiskowej Zespołu Placówek Młodzieżowych, gdzie
mogliśmy obejrzeć film z pobytu naszej koleżanki - Moniki Klekotko w Grecji. Monika, wraz z Agatą
Jaroszewicz, uczestniczyła w Światowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych. Zobaczyliśmy, że watro
uprawiać sport, trenować, by w przyszłości, wzorem starszych koleżanek, odwiedzać piękne miejsca
i wspólnie się bawić podczas takich zawodów.

p.E. Chilicka

  

 



 

 

Spływ kajakowy „Śladami Patrona szkoły”
W piątek 5 września o godzinie 9.00 z Międzyszkolnego Ośrodka Sportu w Augustowie ruszył kolejny
szkolny spływ kajakowy Szlakiem Papieskim. Pod opieką panów Zbyszka Zadrożnego i Roberta
Chilickiego, dziewięciu uczniów naszej szkoły postanowiło sprawdzić swoje umiejętności kajakarskie
w praktyce.  Tradycyjna trasa prowadzi rzeką Nettą, jeziorem Necko, rzeką Klonownicą i jeziorem
Białym. Pierwszy postój to Oficerski Yacht Club Pacyfik. Tam symboliczną pamiątką obecności
Patrona naszej szkoły, Jana Pawła II, jest  fotel papieski. Następnie jeziorem Białym przepływamy
na jedno z malowniczych pól namiotowych, gdzie tradycyjnie rozpalamy ognisko, pieczemy kiełbaski
i wspominamy poprzednie spływy.
Spływ to nie tylko dobra zabawa, czy sprawdzian manewrowania kajakiem, ale przede wszystkim to
tradycja, która jest podtrzymywana przez kolejne roczniki naszych uczniów.

p. Robert Chilicki

  

 

Wakacje bez nudy!
Podczas długich wakacji każdego może dopaść nuda. Kiedy tak się dzieje, najlepszym rozwiązaniem
jest sport. Aktywnie swój wolny czas postanowili spędzić uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie. Zachęceni słoneczną pogodą wzięli udział w zajęciach z kajakarstwa. Uczniowie
wykonując  zadania techniczne, mieli okazję jednoczesnego podziwiania uroków rzeki Netty i



wykonując  zadania techniczne, mieli okazję jednoczesnego podziwiania uroków rzeki Netty i
jeziora Necko. Największą atrakcją zajęć była możliwość  pływania kajakiem wyczynowym pod
czujnym okiem trenera, Jerzego Grąbczewskiego. Większość uczniów świetnie poradziła sobie z tym
wyzwaniem i pod koniec zajęć samodzielnie potrafiła utrzymywać się na wodzie. Wszyscy świetnie
się bawili pomimo zdarzających się wywrotek. Miejmy nadzieję, że był to pierwszy krok do szerszej
współpracy i już wkrótce zawodnicy klubu sportowego „Kormorany” wezmą udział w zawodach
sportowych  pływając  kajakami wyczynowymi.
Dziękujemy Starostwu Powiatowemu w Augustowie za możliwość zorganizowania zajęć, a także
panu Jurkowi Grąbczewskiemu za bezinteresowną pomoc i cenne uwagi podczas nauki.

p. Zbigniew Zadrożny

  

 

OGŁOSZENIE

Dnia 1.09.2014r. o godz. 900

w budynku przy ul. Mickiewicza 2 w Augustowie
odbędzie się

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015.
Po inauguracji odbędą się spotkania organizacyjne rodziców i uczniów z wychowawcami

poszczególnych klas.
 
 

O godz. 8.00 Msza Święta w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie inaugurująca
rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

 
Dyrekcja

Zespołu Szkół Specjalnych



w Augustowie

Wniosek o przyznanie dofinansowania
zakupu podręczników i materiałów
edukacyjnych w 2014 r.
Uprzejmie informujemy o możliwości uzyskania dofinansowania na książki i materiały edukacyjne na
rok szkolny 2014. Należy wypełnić wniosek, który znajduje się poniżej. Następnie dostarczyć go do
sekretariatu szkoły do dnia 10 Września.
 

Wakacje :-)

Słonecznych, bezpiecznych i beztroskich wakacji uczniom, rodzicom,
opiekunom i pracownikom szkoły

życzy
Dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

 

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
2013/2014

  



  

  

 

 

Bezpieczne wakacje z Klubem
Bezpiecznego Puchatka
Dnia 18 czerwca 2014 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się zajęcia z cyklu Klubu Bezpiecznego
Puchatka. Uczniowie przypomnieli - jak należy przechodzić przez jezdnię oraz poznali zasady,
dotyczące bezpieczeństwa podczas wakacji. Wykonali prace plastyczne, a na koniec zajęć każdy
uczestnik otrzymał dyplom Klubu Bezpiecznego Puchatka.
Gdy słońce mocno grzeje kąpiele w morzu, jeziorze, czy na basenie, są jedną z
najlepszych rozrywek dla dzieci. Należy jednak przestrzegać następujących zasad bezpieczeństwa:

• Pływać należy tylko w miejscach strzeżonych – tam, gdzie nad zabawą czuwa ratownik.



Nie można pływać w miejscach, gdzie kąpiel jest zakazana, nawet jeśli woda wydaje się czysta, a
miejsce przyjazne.

• Nie należy wskakiwać do wody, gdy ciało jest rozgrzane.

Po dłuższej chwili opalania do wody trzeba wchodzić powoli, ochładzając ciało stopniowo, by
uniknąć wstrząsu termicznego.

• Wskakiwanie do wody „na główkę” jest bezpieczne tylko na basenie, pod okiem ratowników.
Wiadomo wtedy dokładnie, na jakiej głębokości znajduje się dno. Nie można wskakiwać w ten
sposób do wody w miejscach nieznanych.

• Dmuchany materac lub koło nie służą do wypływania na głęboką wodę.
• Nie należy pływać bezpośrednio po posiłku.

Zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka.
• Pływanie to intensywny wysiłek dla organizmu dziecka.

Po wyjściu z wody dobrze jest zjeść pożywny posiłek.
• Mokre ubranie szybko schnie na słońcu, jeśli jednak wieje wiatr dziecko powinno przebrać się

suche rzeczy zaraz po kąpieli.
• Nad wodą bardzo łatwo o oparzenia słoneczne, więc przed wyjściem na kąpielisko trzeba użyć

wodoodpornego kremu z dużym filtrem.
• Podczas upałów należy zachować umiar w czasie przebywania na słońcu.

W godzinach od 11:00 do 15:00 słońce grzeje najmocniej – wtedy lepiej schronić się w cieniu lub
pozostać w domu.

• Wychodząc na zewnątrz dobrze jest zakładać nakrycie głowy i okulary przeciwsłoneczne z
filtrem.

• Skóra dziecka jest bardziej wrażliwa niż dorosłego, dlatego też dobrze wytworzyć u niego nawyk
stosowania filtrów przeciwsłonecznych.

• Dziecko powinno unikać wysiłku na słońcu.

Jeśli tylko poczuje się zmęczone, osłabione, gdy będzie je boleć głowa – od razu należy powiadomić
o tym wychowawcę kolonii lub szybko wrócić do domu.

Życzymy wszystkim miłych, ciepłych i bezpiecznych
wakacji.

p. Agnieszka Doliwa
p. Agnieszka Turowska

  

  



  

Podsumowanie projektu edukacyjnego
W dniu 17 czerwca grupa uczniów klasy II gimnazjum biorąca udział w projekcie „Augustów – co
chcielibyśmy pokazać naszym gościom?”dokonała jego uroczystej prezentacji. Na wstępie pani
Urszula Cioch, jako opiekun projektu, opowiedziała o etapach pracy, które przechodzili uczniowie
gromadząc materiały i wiedzę potrzebną do sporządzenia albumu o Augustowie i gry ściganki do
niego dołączonej. Następnie głos zabrali sami uczestnicy projektu. Ola Tyszka zapoznała
zaproszonych gości z częściami albumu i przeczytała legendę o powstaniu Augustowa. Basia Hanc i
Krzysztof Rutkowski zapoznali zebranych z najważniejszymi faktami z historii Augustowa oraz jego
geografii. Mateusz Ruducha wskazał na planie miasta miejsca, które razem z koleżankami i kolegą
wybrali do zarekomendowania przyjezdnym, a Ola Tyszka przeczytała ich krótkie opisy. Na
zakończenie uczniowie zaprosili chętne osoby z widowni do wypróbowania dołączonej do albumu
gry. Ola jeszcze przeczytała instrukcję do niej i zaczęła się bardzo emocjonująca ściganka po
kolorowej pięknie ozdobionej przez uczniów planszy. Zarówno album, jak i gra będą dostępne dla
wszystkich uczniów naszej szkoły. Zapraszamy do ich wykorzystywania na lekcjach o naszym

mieście. Warto!
p. Urszula Sieńkowska - Cioch

Szkolne zajęcia profilaktyczne
Wakacje zbliżają się wielkimi krokami. To okres odpoczynku i zabawy, ale również czas, kiedy
młodzi ludzie, dysponując większą ilością wolnego czasu, narażeni bywają na sytuacje
niesprzyjające ich bezpieczeństwu i zdrowiu. Jako nauczyciele i wychowawcy chcieliśmy utrwalić u
naszych podopiecznych niezbędne wiadomości na temat zdrowia i wyposażyć ich w umiejętności
asertywnego odmawiania. W  poniedziałek, 16 czerwca 2014, w naszej szkole zorganizowaliśmy
zajęcia z zakresu profilaktyki skierowane do uczniów. Spotkanie rozpoczęło się od przypomnienia, w
formie prezentacji multimedialnej, zgubnych skutków wpływu substancji takich jak alkohol,
papierosy, narkotyki, dopalacze -  na zdrowie i życie, zwłaszcza młodych ludzi. Rozprawiono się z
mitami na temat używek, jak choćby takim, że niewielka ilość alkoholu nie szkodzi. Następnie
uczennice klasy II-III gimnazjum oraz II klasy SSPdP odegrały scenki parateatralne przedstawiające
asertywne odmawianie zapalenia papierosa. Dziewczęta zaprezentowały technikę tzw. „zdartej
płyty”. Okazała się ona bardzo skuteczna w zniechęcaniu osoby proponującej papierosa. Potem
chętni uczniowie mieli okazję sami przećwiczyć sytuację mówienia „NIE”. To wcale nie jest takie
proste! Aby jeszcze lepiej zapamiętać  wiadomości o szkodliwości używek uczniowie odpowiadali na
pytania testu sprawdzającego przygotowanego przez prowadzących. Na zakończenie zajęć wszystkie
klasy biorące udział w konkursie na hasło antynikotynowe zostały wyróżnione pamiątkowym
dyplomem. Specjalne wyróżnienie, wraz z upominkami, przyznane zostało klasie I-II gimnazjum za
hasło:
„ Życie i tak szybko mija, a palenie je zabija. Papierosy wrzucaj do śmietnika, bo inaczej czeka

cię klinika!”
Zajęcia zorganizowane przez zespół profilaktyczny naszej szkoły poprowadziły panie: M. Wysocka,
M. Poźniakowska i E. Poważa.

p. Magdalena Wysocka

W banku
Dnia 11 czerwca 2014 roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy w Augustowie, uczestniczyli
w wycieczce do banku. Celem wyprawy było kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych w



w wycieczce do banku. Celem wyprawy było kształtowanie u uczniów umiejętności niezbędnych w
codziennym życiu – korzystania z usług bankowych. Wybór banku BPH w Augustowie, który
odwiedzili nasi uczniowie, nie był przypadkowy. Instytucja ta, którą zarządza pan dyrektor  Józef
Jatkowski, niejednokrotnie wspomagała uczniów naszej szkoły oraz gościła w swoich progach. I tym
razem młodzież naszej szkoły została przyjęta bardzo serdecznie. Po Banku BPH oprowadzał
wychowanków naszej placówki, pan Jatkowski. W sposób bardzo przystępny wytłumaczył, jakimi
sprawami zajmuje się bank oraz z jakich usług można skorzystać. Wytłumaczył i pokazał sposoby
korzystania z bankomatów, kas oraz bankowości internetowej. Miłym akcentem tej edukacyjnej
wyprawy były drobne upominki w postaci długopisów. Uczniowie w sposób bezpośredni mogli
skorzystać z praktycznych porad fachowców bankowych.

p. Katarzyna Niedźwiecka

 

Wycieczka do „Fantazji”
Dnia 9 czerwca odbyła się wycieczka do Tęczowego Studia Zabaw „Fantazja”, w której uczestniczyli
uczniowie klasy III b wraz z rodzicami, wychowawcą i pomocą nauczyciela. Uczniowie bardzo mile
spędzili czas podczas zabaw na zjeżdżalni, w basenie z piłkami, w labiryntach i torach przeszkód. 
Podczas zabaw uczniowie wykazali się sprawnością fizyczną oraz dużą odwagą przy pokonywaniu
wąskich i krętych torów. To była świetna okazja na wspólne i aktywne spędzenie czasu. Rodzice
zadeklarowali, że podczas wakacji będą często odwiedzać to miejsce.

p. Agnieszka Doliwa

  

 



 

Jeść smacznie i zdrowo

We wtorek, 10 czerwca, uczniowie i nauczyciele mieli okazję spotkać się z dietetyczką, panią
Izabelą Kęcik i poznać wiele przydatnych informacji na temat zdrowego stylu życia. W formie
ciekawej prezentacji multimedialnej pani dietetyk przypomniała najważniejsze zasady racjonalnego
odżywiania, wymieniła najczęściej popełniane błędy żywieniowe. Podkreślała wpływ aktywności
ruchowej na nasze zdrowie. Przestrzegała przed dietami i głodzeniem się. Na zakończenie spotkania
nauczyciele i uczniowie mieli okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania z dziedziny
dietetyki. Spotkanie zostało zorganizowane przez zespół profilaktyczny naszej szkoły.

p. Małgorzata Poźniakowska
p. Magdalena Wysocka

 

Światowy Dzień bez Papierosa

31 maja w Polsce i na całym świecie obchodzony jest dzień bez papierosa. W naszej szkole w
ramach utrwalania wiadomości o szkodliwości palenia został zorganizowany konkurs na hasło o
treści antynikotynowej. Wymyślanie tekstu na hasło było okazją do przypomnienia sobie o fatalnych
skutkach palenia i jego negatywnym wpływie nie tylko na nasze zdrowie, ale też wygląd czy
finansowe wydatki. Uczniowie przyswoili sobie tę wiedzę i doskonale odzwierciedlili ją w
wymyślonych wspólnie z wychowawcami tekstach. Wszystkie hasła w formie plakatów rozwieszone

są w całej szkole i przypominają nam, że nie warto palić!
p. Magdalena Wysocka

p. Małgorzata Poźniakowska

„Kolorowy świat”
W Miejskim Domu Kultury od 6 czerwca można obejrzeć wystawę witraży, wykonanych przez
uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy Augustowie.
Prezentowane prace to efekt całorocznej nauki uczniów w pracowni witrażu. To zapis ich postępów,
od prac kilkuelementowych, prostych, do rozbudowanych kompozycji zamkniętych. Każdy uczeń
miał możliwość realizowania swoich własnych projektów albo wykonania pracy według wzoru.
Tematyka prac jest bardzo im bliska. Są to ulubione zwierzęta – koty, ryby, ptaki, okoliczne pejzaże,
domki i pojazdy.
Technika witrażu Tiffany’ego jest techniką pracy wieloetapowej, wymagającej szczególnej uwagi,
wytrwałości, cierpliwości i dokładności.
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia wystawy.
Istnieje możliwość zakupu prac. Uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na organizację



Istnieje możliwość zakupu prac. Uzyskane środki finansowe przeznaczone będą na organizację
wycieczki dla uczniów do Wadowic, Krakowa, Łagiewnik i Zakopanego, miejsc związanych z
patronem szkoły – Janem Pawłem II.

p. Ewa Łoboda

  

  

XI Powiatowa Konferencja dla rodziców i
nauczycieli powiatu augustowskiego
Dnia 10 czerwca odbyła się XI Powiatowa Konferencja dla rodziców i  nauczycieli powiatu
augustowskiego na temat „Wspieranie dziecka młodszego w realizacji obowiązku



augustowskiego na temat „Wspieranie dziecka młodszego w realizacji obowiązku
szkolnego”, której organizatorem był Powiat Augustowski i Zespół Szkół Specjalnych w
Augustowie. Konferencję rozpoczęła Pani Bożenna Łukaszewicz, dyrektor Zespołu Szkół, witając
przybyłych gości i prelegentów. Wprowadzeniem w temat były krótkie filmy, prezentujące wycinki
edukacji wczesnoszkolnej realizowane z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Następnie Pani Wioletta Kur, psycholog, pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w
Augustowie zaprezentowała temat - Sześciolatek w pierwszej klasie. Kolejno Rozwój
psychospołeczny i potrzeby dziecka młodszego z niepełnosprawnością intelektualną przedstawiła
Pani Magdalena Wysocka, psycholog, oligofrenopedagog, pracownik Zespołu Szkół Specjalnych w
Augustowie i Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Augustowie. Dalszą część konferencji
wypełniły prezentacje przygotowane przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych,
ilustrujące  Wspieranie  rozwoju dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w młodszym wieku
szkolnym – dobre praktyki w Szkole Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Augustowie. Wystąpienia
dotyczyły edukacji wczesnoszkolnej oraz zajęć specjalistycznych: integracji sensorycznej, zajęć
ruchowych, muzykoterapii, terapii psychologicznej oraz logopedycznej. Nauczyciele zaprezentowali
całokształt oddziaływań edukacyjno – wychowawczych organizowanych na co dzień z uczniami
uczęszczającymi do placówki, w której są zatrudnieni. Na zakończenie Pani Bożenna Łukaszewicz
poprosiła zebranych o wypowiedzi na poruszone tematy. Uczestnicy konferencji wyrazili bardzo
pozytywną opinię na temat pracy szkoły oraz uznanie dla zatrudnionych w niej nauczycieli. 
Serdeczne podziękowania przyjęły prelegentki, Pani Dyrektor Augustowskich Placówek Kultury, które
gościły nas w Miejskim Domu Kultury oraz Pani Ewa Perkowska, Dyrektor Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Augustowie i nauczyciele Zespołu Szkół, oraz organ prowadzący szkołę, Starostwo
Powiatowe w Augustowie.

p. Agnieszka Joanna Turowska

  

  



 
 
 

„Augustów - co chcielibyśmy pokazać
naszym gościom”
Dnia 17 czerwca 2014 roku o godz. 8.50, w sali nr 9, w budynku przy Al. K. Wyszyńskiego odbędzie

się prezentacja                                        projektu „Augustów -  co chcielibyśmy
pokazać naszym gościom” realizowanego przez uczniów klasy II gimnazjum.

Zapraszamy wszystkich uczniów gimnazjum, nauczycieli i rodziców.
Podczas prezentacji omówimy wykonany w czasie realizacji projektu album oraz zagramy w

dołączoną do niego grę. Dobra zabawa gwarantowana!

Zajęcia z muzykoterapii
W bieżącym roku szkolnym w zajęciach muzykoterapii uczestniczy szesnaścioro uczniów szkoły
podstawowej. Zajęcia te prowadzę w oparciu o mój autorski program „Pomocne dźwięki”, który jest
wpisany w zestaw programów naszej szkoły.
W muzykoterapii leczniczy wpływ wywierany jest przez elementy i rodzaje muzyki, a także przez
zróżnicowane formy jej odbierania i uprawiania.
Stosuję na zajęciach różnorodne metody:
•      odreagowująco – wyobrażeniowe oraz aktywizujące emocjonalnie. Muzyka wyzwala
wyobrażenia wzrokowe o charakterze projekcyjnym, wywołuje dużo skojarzeń pozamuzycznych.
Pobudzając emocje, sprzyja wyzwalaniu zablokowanej energii emocjonalnej
•        treningowe, mające na celu nauczenie ucznia usuwania napięcia psychofizycznego np.
ćwiczenia izometryczne, oddechowe
•        relaksacyjne, polegające na stosowaniu zestawu nagrań muzycznych działających kojąco i
odprężająco
•        komunikatywne, związane z uczeniem się komunikacji społecznej
•        kreatywne, w postaci improwizacji instrumentalnej, wokalnej i ruchowej.
Wobec niektórych uczniów stosuję komunikację alternatywną. Tworzymy plan aktywności używając
symbole PCS i później go „muzycznie” realizujemy.
Wykorzystuję również wiele środków dydaktycznych i pomocy: instrumenty muzyczne, chusta
Klanzy, piórka, kolorowe chustki, stosuję terapię światłem w Sali Doświadczania Świata.
Muzykoterapia wspiera ogólny rozwój dziecka poprzez dostarczanie pozytywnych doświadczeń
podczas: gry na instrumentach,   zabaw muzyczno - ruchowych,  ćwiczeń oddechowych i
relaksacyjnych.
Zajęcia te rozwijają osobowość poprzez: wspieranie mocnych stron, usprawnianie psychomotoryki,
umożliwienie ekspresji twórczej.

p. Maria Gładyszewska



 

Spotkanie z pracodawcą
Dnia 09.06.2014r. uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w spotkaniu na pływalni
miejskiej w Augustowie z dyrektorem tej placówki, panem Andrzejem Zarzeckim.
Pan Zarzecki zapoznał uczniów ze sposobami dopełniania formalności związanych z zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych.  W dalszej części spotkania omówił,  jakich pracowników potrzebuje
pływalnia i co jest w zakresie ich obowiązków. Uczniowie dowiedzieli się, że osoby niepełnosprawne
zatrudnione są tam na stanowisku szatniarza i pracownika wykonującego proste prace porządkowe.
Pracownik zatrudniony na cały etat musi przepracować 22 dni w miesiącu. Uczniowie po spotkaniu z
dyrektorem pływalni utwierdzili się w przekonaniu, iż niektórzy z nich są potencjalnymi
pracownikami tego obiektu.

p. Katarzyna Niedźwiecka
p. Zbigniew Zadrożny
p. Elżbieta Barwicka

 

Spływ kajakowy „Śladami Patrona szkoły”
Spływ kajakowy „Śladami Patrona szkoły”  trwale zapisał się w kalendarz imprez Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie. Korzystając z pięknej, słonecznej pogody, dziesięcioro uczniów naszej
szkoły wraz z opiekunami wyruszyło z MOS Augustów, by pokonać kilka kilometrów wodnej trasy,
którą  Jan Paweł II przepłynął statkiem podczas swojej VI pielgrzymki do Ojczyzny w 1999r. Trzeba
wiedzieć, że kajakarstwo było obok turystyki górskiej, drugą pasją papieża Jana Pawła II. W jednej



wiedzieć, że kajakarstwo było obok turystyki górskiej, drugą pasją papieża Jana Pawła II. W jednej
z jego biografii czytamy:  „Co roku musiało też być lato - a raczej jego kilkunastodniowy skrawek na
jeziorach”.
Nieodzownym punktem spływu był przystanek obok pamiątkowego fotela, gdzie Papież wsiadał na
statek, by rozpocząć kilkugodzinny rejs po jeziorach i Kanale Augustowskim.
Po długim wiosłowaniu nastąpił zasłużony odpoczynek na jednym z pół namiotowych nad jeziorem
Białym. Wszystkim smakowały pieczone kiełbaski i wspólne biesiadowanie przy ognisku.
Gdy uczestnicy szczęśliwie dotarli do portu, zgodnie stwierdzili, iż za rok na pewno znów wypłyną w
podobną trasę. Ważne, by pamięć o naszym wielkim rodaku była wciąż „żywa”.

p. Zbigniew Zadrożny

  

 

Muzyczne Inspiracje rozstrzygnięte!
Uczniowie Zespołu Szkół wzięli udział w kolejnym koncercie muzyki poważnej w Szkole Muzycznej w
Augustowie. Oprócz prezentacji utworów muzycznych przez uczniów szkoły, został rozstrzygnięty
Regionalny Konkurs Plastyczny Muzyczne Inspiracje, w którym uczniowie naszej szkoły  licznie wzięli
udział. Prace zainspirowane muzyką powstały z wykorzystaniem różnorodnych technik, materiałów,
a bezstronne jury przyznało swoje nagrody. Wszystkim uhonorowanym gratulujemy…

p. Agnieszka Joanna Turowska

  



  

 

DZIAŁANIE SZKOŁY W ZAKRESIE POPRAWY
BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW W RUCHU
DROGOWYM
Dnia 21.05.2014r. uczniowie naszej szkoły mieli możliwość skorzystania z Miasteczka Ruchu
Drogowego w Suwałkach. Celem zajęć było praktyczne utrwalanie zdobytych wiadomości i
umiejętności w warunkach jak najbardziej zbliżonych do rzeczywiście występujących w ruchu
drogowym. Miasteczko wywarło na uczniach duże wrażenie, z niecierpliwością wysłuchali pogadanki
pracownika WORD o zasadach korzystania z Miasteczka i z ogromnym zaangażowaniem wyruszyli na
rowerach na jego „zwiedzanie”.
W czasie jazdy mogli przećwiczyć wszystkie sytuacje, jakie można spotkać na drodze. Przekonali się
jak bardzo ważna jest znajomość i przestrzeganie zasad ruchu drogowego oraz znajomość i
przestrzeganie znaków drogowych nie tylko pionowych, ale i poziomych. Zajęcia na Miasteczku
bardzo się wszystkim  podobały, sprawiły wiele radości i zadowolenia.
Bardzo dziękujemy panu mgr inż. Henrykowi Grabowskiemu, Dyrektorowi Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w Suwałkach, za zaproszenie oraz panu Wojciechowi Sobolewskiemu za pomoc w
przeprowadzeniu zajęć.

p. Katarzyna Niedźwiecka
p. Elżbieta Barwicka

  

Ogólnopolskie Regaty Kajakowe Olimpiad
Specjalnych w Katowicach



W dniach od 29 maja do 1 czerwca 2014 roku zawodnicy klubu sportowego Kormorany w składzie:
Monika Klekotko, Patrycja Jakubowska, Tomasz Goworowski, Michał Kamiński i Marcin Miłowicki
reprezentowali, razem z kolegami z Suwałk, nasze województwo podczas Ogólnopolskich Regat
Kajakowych Olimpiad Specjalnych, które zostały rozegrane w Katowicach. Pierwszego dnia, po
długiej podróży, dotarliśmy do  Katowic około godziny siedemnastej. Pomimo zmęczenia, o godzinie
dziewiętnastej, udaliśmy się na Ceremonię Otwarcia, gdzie poza częścią oficjalną oglądaliśmy
występ akrobatki, która pod sufitem hali sportowej wykonywała ewolucje na szarfach. Później
rozgrzewała nas muzyka szantowa, ale prawdziwą eksplozję energii wśród zawodników wywołał
zespół,  który grał muzykę reggae, połączoną z rockiem, z dużym hukiem sekcji dętej - tak ich
przedstawiono. Przepraszam, że nie podam nazwy zespołu, ale po prostu jej nie słyszałem, gdyż
cała hala eksplodowała. Następnego dnia po takim otwarciu ciężko było zmobilizować się do startu,
zwłaszcza, że pogoda nas nie rozpieszczała. Trochę deszczu, silny wiatr i przenikający chłód nie
pomagał  zawodnikom podczas preeliminacji. Jednak drugi dzień z punktu widzenia trenera był
udany, zapewniliśmy sobie dobre tory w grupach finałowych, było to ważne gdyż wiatr był
gwałtowny i porywisty, co na torach od zawietrznej sprawiało nie mały problem. Rano bez
problemów wszyscy nasi zawodnicy przeszli pomyślnie sprawdzian pływacki, więc zostało nam tylko
czekać na starty finałowe. Wieczorem czekała na nas niespodzianka. Wszyscy zawodnicy mogli
uczestniczyć w czterech programach zdrowotnych: zdrowe oczy, zdrowe zęby, zdrowy słuch i fan
fitness i to ten program wzbudził najwięcej emocji zwłaszcza wśród panów. Wszyscy myśleli, że
będzie to nauka tańca, a badano siłę mięśniową i poczucie równowagi.  Okazało się, że wśród naszej
ekipy najsilniejszy uścisk dłoni, bo aż 7 kg ma Michał Kamiński, a najlepsze poczucie równowagi
Marcin Miłowicki. Trzeci dzień rozpoczął się fantastycznie - zwycięstwem Moniki Klekotko na
dystansie 200m w jedynce. Radość powiększyła się poprzez fakt,  że w tym samym biegu Patrycja
Jakubowska zdobyła brąz. Największą niespodziankę sprawili nam Michał Kamiński i Marcin
Miłowicki zdobywając srebro po zaciekłym pojedynku do ostatniego metra na dystansie 200 m.
 Zwłaszcza, że ich przeciwnicy to doświadczona osada z pomorskiego, która przez ostatnie lata
zdominowała ten dystans. Popołudniu, na dystansie 500m, srebrny medal dorzucił Tomasz
Goworowski, a w jego ślady chwilę później poszła Monika Klekotko, zdobywając brązowy medal na
tym samym dystansie. Jednak w ostatnim biegu na dystansie 500m w jedynkach debiutujący w tych
zawodach Marcin Miłowicki przyprawił nas wszystkich prawie o zawał serca. Na początku, pomimo
że był rozstawiony z najsłabszym czasem, prowadził przez czterysta metrów, a na ostatniej setce
zderzył się kajakiem z przeciwnikiem i pomimo iż w końcu wygrał, to groziła mu dyskwalifikacja.
Sędzia rozjemca zdecydował o winie przeciwnika i w taki oto sposób na koniec zawodów zdobyliśmy
złoty medal. W związku z groźbą załamania pogody wszystkie biegi finałowe zostały rozegrane w
sobotę, więc zawody się zakończyły. Jednak zabawa dopiero się zaczęła. Po kolacji na dyskotece
odbył się konkurs karaoke, w którym nasi reprezentanci Marcin i Michał nie dali szans rywalom -
gratulujemy. W niedzielę Ceremonia Zamknięcia i podróż do domu. Do Augustowa dojechaliśmy ok.
godziny 23 z dwoma złotymi, dwoma srebrnymi i dwoma brązowymi medalami. Podsumowując
można stwierdzić, że był to najlepszy start od kilku lat,  zwłaszcza że zawodnicy z Suwałk także
zdobyli jeden złoty, dwa srebrne i trzy brązowe medale dla Oddziału Podlaskiego.

p. Robert Chilicki

  

  



  

  

  



  

Festyn z okazji Dnia Rodzica i Opiekuna
oraz Dnia Dziecka
03.06.2014 r. w naszej szkole odbył się festyn z okazji Dnia Rodzica i Opiekuna połączony z Dniem
Dziecka. I część festynu odbyła się na aali gimnastycznej. O godzinie 9.00 przybyli zaproszeni na tę
uroczystość rodzice i opiekunowie. Po uroczystym powitaniu gości przez panią wicedyrektor Monikę
Obuchowską zostały wręczone wszystkim gościom upominki wykonane przez uczniów w
poszczególnych pracowniach Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Wszystkie mamy zachwycone były
pięknymi koralami oraz serduszkami i przygotowanymi każdemu rodzicowi/opiekunowi sentencjami.
Następnie pani Iwona Sobolewska poprowadziła dalszą część festynu, który polegał na
współzawodnictwie 3 zespołów złożonych z rodziców i uczniów. Zmaganiom kibicowali pozostali
uczestnicy. Konkurencje wymagały różnorodnych umiejętności. Było m.in.: zbijanie balonów i
przyszywanie guzika na czas, wyścigi w workach, napełnianie butelek wodą za pomocą kubka i
lejka. Rywalizacji towarzyszyły ogromne emocje. Następnie wszyscy wzięli udział we wspólnym
ognisku. Na zakończenie uroczystości wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
Organizatorzy tego festynu dziękują osobom, które wsparły nas swoją pomocą. Dziękujemy: pani
Ewie Łoboda, Zofii Ciszewskiej, Monice Obuchowskiej, Alicji Sokołowskiej, Zbigniewowi
Zadrożnemu, Piotrowi Wencewiczowi,  Stowarzyszeniu Przyjaciół ZSS „Wśród nas” oraz wszystkim
wychowawcom i pracownikom szkoły.

p. Iwona Sobolewska
p. Teresa Toczyłowska

p. Katarzyna Kasjanowicz

  



  

Czteroletnia zła passa w końcu przełamana
w Dąbrowie Białostockiej
15 maja 2014r. w Dąbrowie Białostockiej rozegrano Podlaski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad
Specjalnych, w którym wzięło udział 12 drużyn z całego województwa. Nasz klub reprezentowali:
Michał Kamiński, Tomasz Goworowski, Krystian Baranowski, Michał Lenkiewicz, Krzysztof Rutkowski i
Marcin Miłowicki, pod opieką pana Roberta Chilickiego. Augustowska drużyna, nie licząc meczy
preeliminacyjnych, rozegrała trzy mecze w grupie finałowej z Huraganem z Suwałk, Maratończykiem
i Siedemnastką z Białegostoku. Najwięcej emocji wzbudził mecz z sąsiadami z Suwałk. Pierwsza
połowa nie przyniosła żadnej bramki, a obie drużyny badały swoje możliwości. Jednak to w drugiej
połowie nasi zawodnicy postanowili potrenować strzelanie do bramki przeciwnika. Mecz został
zakończony z wynikiem 6:0 dla Kormoranów. Później było spokojniej, bo suwalska drużyna wygrała
wcześniej zarówno z Maratończykiem jak i z Siedemnastką, dawało nam to przewagę
psychologiczną. Jednak zwycięstwo nie przyszło samo, trzeba było się nabiegać, pokazać swoje
umiejętności, gdyż przeciwnicy nie mieli już nic do stracenia i rzucili się na nas z całym impetem.
Kluczem do zwycięstwa okazała się wytrzymałość, zawodnicy Kormoranów, mówiąc potocznie,
zabiegali przeciwników zwłaszcza w dwóch ostatnich meczach. Na podkreślenie zasługuje fakt, że
nasz napastnik Michał Lenkiewicz zdobył największą liczbę bramek w turnieju, a bramkarz Michał
Kamiński zachował czyste konto. Gratulujemy naszym zawodnikom i prosimy o więcej za rok!

p. Robert Chilicki

  



  

  

 

Gimnazjum lubi czytanie
30.05.2014r. w ramach obchodów 13 Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom uczniowie
gimnazjum wysłuchali bajki pt. „Jaś i Małgosia” pochodzącej ze zbioru „Bajki samograjki” Jana
Brzechwy.
Dodatkową atrakcją wzbudzającą wiele emocji było interpretowanie postaci bajki przez uczniów
klasy II-III gimnazjum za pomocą samodzielnie przygotowanych przez nich kukiełek. Najbardziej
podobała się Baba-Jaga wykonana przez Klaudię Motybel.
Jak głosi tegoroczne hasło akcji – „Czytanie mądra rzecz”- więc czytajmy razem jak najczęściej!

p. Ewa Poważa

 



 
 


