Udział w obchodach z okazji uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Dnia 3 maja poczet sztandarowy naszej szkoły uczestniczył w obchodach 225 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja, które odbyły się przy pomniku Bohaterów Walk o Niepodległość na Rynku Zygmunta Augusta. Podczas
uroczystości obecni byli przedstawiciele lokalnych władz, instytucji oraz mieszkańcy miasta. Zebrani wspólnie
odśpiewali hymn narodowy. Były wystąpienia okolicznościowe. Delegacje władz miejskich i powiatowych,
kombatantów, służb mundurowych, ugrupowań politycznych oraz szkół złożyły kwiaty u stóp pomnika.
Obchody zakończył przemarsz pocztów sztandarowych do Bazyliki Mniejszej Najświętszego Serca Jezusowego
na mszę świętą w intencji Ojczyzny.
p. Agnieszka Sobota, p. Joanna Bienasz

OGŁOSZENIE

Uroczystość obchodów
Święta Konstytucji 3 Maja i Dnia Flagi
w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie
odbędzie się 4 maja 2016 roku o godz. 11
00

Program uroczystości:
Część I godz. 11
1. Zebranie społeczności szkolnej przed budynkiem szkoły.
2. Przywitanie wszystkich zgromadzonych – dyrektor szkoły.
3. Wprowadzenie pocztu sztandarowego i pocztu flagowego.
4. Odśpiewanie hymnu państwowego i wciągnięcie flagi na maszt.
5. Przemówienie okolicznościowe.
6. Wyprowadzenie pocztów.
7. Zebranie społeczności szkolnej w sali gimnastycznej.
00

Część II - godz. 11
1. Podsumowanie realizacji wychowania wodnego.
2. Wręczenie medali i dyplomów.
20

2. Wręczenie medali i dyplomów.
3. Historia obchodów Święta Konstytucji 3 Maja i obchodów Święta Flagi - wprowadzenie do tematu w
formie krótkich informacji odczytanych przez uczniów.

4. Recytacja przez uczniów wierszy związanych z uroczystością.
5. Prezentacja multimedialna na temat historii Konstytucji 3 Maja i historii Święta Flagi.
6. Zgaduj- zgadula utrwalająca zdobytą wiedzę.
7. Zakończenie uroczystości.

VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
MONTESSORI „WYBIERAM
MONTESSORI”
W dniach 15 – 17. 04.2016r. delegacja naszej szkoły, w skład której weszły Bożenna Łukaszewicz i Monika
Milanowska, miała zaszczyt i przyjemność wziąć udział w VI Międzynarodowej Konferencji Montessori „Wybieram
Montessori”. Głównym organizatorem konferencji był Polski Instytut Montessori z panią Joanną Maghen na czele. Wykłady
i warsztaty były prowadzone przez światowej sławy prekursorów metody Montessori, m.in. dr Paula Epstein, dr Tanyę
Ryskind, dr Rebeccę i Gary Pelton, Georginę Hood, Emily Sobelman, Laurę Dupree, a także dr Marzenę Żylińską, prof. Ewę
Zalewską i wiele innych ciekawych postaci, które w niesamowity sposób zabrały nas w świat dzieci.

Tematyka wykładów :
- Formalna szkoła Montessori – czy na pewno wprowadzasz w życie najlepsze z dostępnych praktyk?
- Co nauczyciele i rodzice o procesach uczenia się wiedzieć powinni.
- Wybieram Montessori, czy rzeczywiście?
- Jak akredytacja wpływa na specjalistów, grono pedagogiczne, dorosłych uczniów, nauczycieli i co
najważniejsze dzieci?
- Praca i zabawa: czy jest jakaś różnica?
Wykładom towarzyszyły liczne warsztaty w mniejszych grupach. Konferencja Montessori z roku na rok ma
coraz większe grono zainteresowanych. W tym roku liczyła ok. 600 osób. Towarzyszył jej niesamowity klimat i
atmosfera. Nic dziwnego, ponieważ jak mówi Paul, „wszyscy jesteśmy przyjaciółmi”. W trakcie przerw można
było zachwycać się pomocami i materiałami montessoriańskimi, ponieważ prowadzony był kiermasz. Był
również zorganizowany konkurs na najciekawszą pomoc, wykonaną przez pedagogów. Na bardzo wysokim
poziomie była również cała organizacja konferencji. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Jednak co dobre szybko się kończy. Trzy dni minęły w oka mgnieniu, a my wróciłyśmy naładowane pozytywną energią i
ogromem wiedzy do wykorzystania w podążaniu za dzieckiem i jego potrzebami. O Marii Montessori i jej
metodzie można mówić bez końca. Zachęcamy do zgłębienia wiedzy poprzez lekturę: M. Montessori „Domy
dziecięce”, „Odkrycie dziecka”, P. Epstein „Z notatek obserwatora Montessori”, dr M. Żylińska
„Neurodydaktyka”. Za rok kolejna konferencja na której na pewno nas nie zabraknie.

ZJAZD PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.
JANA PAWŁA II

JANA PAWŁA II
„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście” – to myśl przewodnia XII Zjazdu Podlaskiej
Rodziny Szkól im. Jana Pawła II, który odbył się 12 kwietnia 2016r. w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Czarnej
Białostockiej. Uczestniczył w nim poczet sztandarowy naszego zespołu szkół.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Edwarda
Ozorowskiego w kościele p.w. Jezusa Miłosiernego w Czarnej Białostockiej. Po mszy św. nastąpił przemarsz
mażoretek, orkiestry dętej i 23 pocztów sztandarowych ulicami miasta do pomnika Jana Pawła II. Tam zostały
złożone kwiaty. Na hali sportowej odbyła się dalsza część uroczystości. Zgromadzonych gości powitała dyrektor
szkoły. Zostały wręczone nagrody laureatom konkursu za prezentację multimedialną lub film o papieżu.
Wysłuchaliśmy wykładu na temat Miłosierdzia Bożego i pięknej części artystycznej w wykonaniu uczniów. Na
zakończenie młodzież uczestniczyła w warsztatach.
p. Agnieszka Sobota, p. Joanna Bienasz

DBAM O SWOJE ZDROWIE
Zdrowy styl życia - wartości, dla których warto żyć to temat kolejnej lekcji otwartej z zakresu
profilaktyki, która odbyła się dnia 08.04. 2016r. dla uczniów Gimnazjum nr 5 i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy.
Uczniowie mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia i promowania
zdrowego stylu życia. Ponadto pogłębienia własnej roli i odpowiedzialności za swoje zdrowie, jak
też projektowania korzystnych zmian w zakresie dbałości o siebie oraz dokonania refleksji na temat
istotnych wartości w życiu. Dodatkowo zostali zapoznani z zaleceniami nowej Piramidy Zdrowia.
Zajęcia rozpoczęły się rundką w kręgu ,,Ostatnio czułem/łam się świetnie, gdy...”. Z krótkiego
podsumowania wypowiedzi okazało się, że u większości osób na świetne samopoczucie wpływ miał
ruch lub praca na świeżym powietrzu, słuchanie muzyki i spotkania z przyjaciółmi.
Kolejnym punktem spotkania była praca grupowa wg karty ćwiczeń „Być zdrowym to…” (zaznaczyć 5
twierdzeń z 16). Zadziwiające było, że uczniowie, chociaż pracowali w różnych grupach to prawie

twierdzeń z 16). Zadziwiające było, że uczniowie, chociaż pracowali w różnych grupach to prawie
zgodnie zaznaczyli, że największe znaczenie dla ich zdrowia ma:
-uprawianie sportu,
-życie w szczęśliwej rodzinie,
-zdrowe odżywianie,
-posiadanie przyjaciół,
-wysypianie się.
Zaznaczono jeszcze chodzenie na spacery i odpoczywanie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami oraz
bycie radosnym.
Następnie w prezentacji multimedialnej została przedstawiona i omówiona nowa Piramida Zdrowia,
która obecnie nosi nazwę Piramida Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej.
Praca grupowa na temat ,,Co w czasie najbliższego miesiąca mogę zrobić dla swojego zdrowia”
stanowiła kolejny punkt zajęć. Uczniowie podali następujące propozycje: zdrowo się odżywiać, pić
wodę niegazowaną, unikać słodyczy, jeździć rowerem, ćwiczyć na świeżym powietrzu, spotykać się
z przyjaciółmi itp. Oby tylko wytrwali w swych postanowieniach.
Najbardziej oczekiwanym momentem spotkania było rozstrzygnięcie konkursów:

1. Plastycznego dotyczącego promowania zdrowego stylu życia (rezygnacja z energetyków, używek,
komputera, właściwa dieta)

2. Na hasło związane ze zdrową dietą i ruchem

A oto wyniki konkursów:
Konkurs na hasło:

-

1miejsce: Mateusz Ruducha;

-

2 miejsce: Krzysztof Rutkowski;
3 miejsce: Klasa I-II gimnazjum.
Konkurs plastyczny:
1 miejsce: Sandra Przyłucka;

-

2 miejsce ex equo:
-Katarzyna Kuklicz z Izabelą Goliczewską;
-Aleksandra Tyszka;
-

3 miejsce ex equo:
- Elżbieta Zdeb;

- Bogdana Jakubowska.
Wyróżnienia:
-

Aleksandra Rółkowska;
-

-

Barbara Hanc;
Hubert Chilicki;

Michał Milkiewicz, Sebastian Malinowski, Mariusz Zawiślak;
Sylwia Palczewska.

Ewaluacja i podsumowanie zajęć polegały na udzieleniu przez uczniów odpowiedzi na pytania:
·
Czego nauczyliśmy się o zdrowiu?
·

Jak dbać o zdrowie?

·

Jakie macie propozycje spędzania czasu wolnego by pozytywnie wpłynąć na swoje zdrowie?

Organizatorzy oraz wszyscy laureaci konkursów serdecznie dziękują Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół
Specjalnych "Wśród Nas" za przekazanie funduszy na zakup nagród, które sprawiły uczniom wiele radości.
p. Elżbieta Barwicka
p. Elżbieta Chilicka

Ku czci Patrona Zespołu Szkół Specjalnych
7 kwietnia 2016 roku wśród uczniów Zespołu Szkół Specjalnych odbył się VI konkurs recytatorski pod
hasłem „Jan Paweł II – nasz Patron”. Celem konkursu było uwrażliwienie uczniów na najważniejsze
wartości życiowe głoszone przez Papieża Polaka oraz popularyzacja twórczości patrona naszej szkoły
Jana Pawła II. Udział młodzieży w konkursie z roku na rok jest coraz większy, co bardzo cieszy
nauczycieli, rodziców oraz samych „młodych artystów”. W VI edycji wzięło udział 17 uczniów.
Poprzez własną prezentację utworów poetyckich wychowankowie naszej placówki nabierają
pewności siebie, odwagi, zadowolenia z własnych sukcesów, ale także umiejętności właściwej oceny
swojego występu.
W tym roku impreza rozpoczęła się wysłuchaniem materiału multimedialnego pt. „Wspomnienie”.
Następnie wszystkich uczestników i gości powitała pani Zofia Ciszewska, przedstawiła jury oraz
otworzyła uroczystość. Recytację utworów poetyckich uczniów urozmaicił występ zespołu
tanecznego oraz uczniowie przebrani za papieża i górali. Podczas obrad jury napięcie wśród uczniów
rozładowane zostało wspólnym wykonywaniem pieśni „Barka” oraz oglądaniem prezentacji
multimedialnych i materiałów filmowych przypominających postać patrona Jana Pawła II.

Laureaci VI konkursu recytatorskiego „Jan Paweł II –
nasz Patron”:
Szkoła Podstawowa
I miejsce – Michał Żukowski – opiekun Katarzyna Kasjanowicz

II miejsce - Karina Karwowska - opiekun Katarzyna Kasjanowicz
III miejsce - Mateusz Judycki - opiekun Katarzyna Kasjanowicz
Wyróżnienie - Kacper Wojtulewicz - opiekun Katarzyna Kasjanowicz
Gimnazjum
I miejsce – Sebastian Malinowski – opiekun Urszula Cioch
II miejsce – Weronika Kamińska - opiekun Urszula Cioch
III miejsce - Katarzyna Kuklicz - opiekun Urszula Cioch
Wyróżnienie - Michał Milkiewicz - opiekun Urszula Cioch
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
I miejsce – Hubert Chilicki - opiekun Elżbieta Barwicka
II miejsce - Dorota Grabowska- opiekun Katarzyna Niedźwiecka

II miejsce - Dorota Grabowska- opiekun Katarzyna Niedźwiecka
III miejsce – Barbara Hanc- opiekun Elżbieta Barwicka
Wyróżnienie - Klaudia Motybel - opiekun Zofia Ciszewska

GRATULUJEMY !!!

p. Katarzyna Niedźwiecka, p. Zofia Ciszewska
p. Katarzyna Kasjanowicz, p. Monika Obuchowska

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU 2016
W Europie żyje ponad 7 milionów osób z autyzmem, co oznacza że 1 osoba na 150 dotknięta jest
tym zaburzeniem. W Polsce mówi się o 1 przypadku na 100.
W tym roku Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie po raz piąty włączył się w obchody Światowego
Dnia Świadomości Autyzmu. W Kinie Iskra odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli
przedstawiciele władz samorządowych, mieszkańcy miasta, wolontariusze z augustowskich szkół,
przedstawiciele przychodni lekarskich, środowiska dorosłych osób niepełnosprawnych pozostających
pod opieką Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy, uczniowie Zespołu
Szkół Specjalnych i ich rodzice.
Dzięki organizacji imprezy Augustów włączył się w Światową Akcję „Zaświeć się na Niebiesko”.
Kolor niebieski jest symbolem solidarności z osobami z autyzmem. Partnerami tegorocznej akcji były
Fundacja Jaś i Małgosia Autyzm Help i Fundacja Synapsis. Spotkanie promowało wiedzę na temat
osób z autyzmem. Zaprezentowano filmy, w których uwidoczniono zachowania charakterystyczne
dla Osów z autyzmem oraz świat widziany ich oczami. Kolejno przedstawiono filmy dotyczące
edukacji uczniów z autyzmem, prowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych, w specjalnie utworzonych
dla nich klasach.
W miłej i przyjaznej atmosferze, przy pełnej sali Kina Iskra, zebrani mogli uzyskać informacje o
osobach z autyzmem, które dotknięte są tajemniczym zaburzeniem, u podstaw, którego leży
nieprawidłowa praca mózgu. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem
świata, rozumieniem relacji społecznych. W odmienny sposób odbierają wrażenia zmysłowe. Trudno
jest nam nawet wyobrazić sobie, że sól jest kwaśna, śnieg parzy, a delikatne głaskanie powoduje
silny ból. Ale tak właśnie może wyglądać świat osoby z autyzmem. I nie jest to ani gorsze, ani
lepsze postrzeganie świata; jest po prostu inne i zasługuje na nasze zrozumienie.
Bardzo serdecznie dziękujemy Fundacjom JIM oraz Synapsis, właścicielom Kina Iskra, Starostwu
Powiatowemu, Rafałowi Grynaszowi, Augustowskim Placówkom Kultury, Marii Gładyszewskiej i Sylwii
Piekarskiej za udzieloną pomoc.
p. Agnieszka Doliwa i p. Agnieszka Joanna Turowska
wychowawczynie klas dla uczniów z autyzmem

wychowawczynie klas dla uczniów z autyzmem

NIE BĄDŹ ZIELONY W TEMACIE AUTYZMU. W
KWIETNIU BĄDŹ NIEBIESKI!

Światowy Dzień Zespołu Downa

Wespół w zespół
Pierwszy dzień wiosny to czas idealny na wagary. Jednak mieszkańcy Augustowa w ten dzień
nigdzie nie uciekali, tylko licznie przybyli na spotkanie dedykowane osobom z zespołem Downa
oraz ich bliskim.
Akcja solidaryzowania się z osobami dotkniętymi tą wadą genetyczną rozrosła się na całe miasto. W
szkołach, przedszkolach i urzędach 21 marca, w Światowy dzień Zespołu Downa, można było
spotkać wiele uśmiechniętych osób w różnokolorowych skarpetkach nie do pary. Te skarpetki to taki
radosny wyraz tolerancji, akceptacji oraz sposób promowania praw osób z trisomią 21.
chromosomu. Innym symbolem, związanym z obchodami tego święta, są jabłka. Jabłka to miłość, na
którą zasługują wszyscy – bez wyjątku. Oczywiście – i jabłek, i kolorowych skarpetek nie mogło
zabraknąć na wernisażu wystawy pt. „Jestem” oraz spotkaniu integracyjnym w Miejskim Domu
Kultury.
Podczas spotkania można było poznać bohaterów wystawy, ich Rodziny i przyjaciół. Na sali panowała
atmosfera przyjaźni i otwartości, słychać było rozmowy o błahostkach oraz o sprawach poważnych,
o radościach i smutkach. Każdy, kto przybył na spotkanie, mógł się dowiedzieć, że zespół Downa to
nie tylko sztampowo postrzegane ograniczenia. To także ogromny entuzjazm, liczne talenty oraz
nieprzebrane pokłady radości. Uwieczniona na fotografii Emilka świetnie pływa, gra w baseball,
jeździ na łyżwach, szusuje na nartach i galopuje konno. W swoim dorobku ma całe mnóstwo
medali. Ola sprawnie pracuje na komputerze, lubi pisać, śpiewać. A taniec wprost kocha – w tańcu
zapomina o bożym świecie, zaś Marta to prawdziwa modelka – z krwi i kości. Jej szafa –
przepełniona fatałaszkami – pęka w szwach. Czy zatem osoby te tak bardzo różnią się od innych?
— Każdy człowiek ma prawo żyć, uczyć się, bawić się, kochać, realizować swoje marzenia i cele
życiowe. Każdy jest inny, ale wszyscy mają równe prawa — mówiła Sylwia Piekarska, autorka
fotografii trzynaściorga wyjątkowych bohaterów. — Wystawa oraz spotkanie zostały przygotowane,
by przybliżyć sylwetki osób z zespołem Downa mieszkających tutaj, w naszym mieście lub w
najbliższej okolicy. Oni są wśród nas, chcą uczestniczyć w życiu społecznym i kulturalnym. Chcą
mieć przyjaciół. Dlatego szalenie cieszymy się, że także i mieszkańcy dostrzegają taką potrzebę
spotkań, że są w ten dzień z nami. No i wszyscy chyba chcemy, by takich dni było więcej.
Organizatorzy spotkania: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie, Fundacja Mamy Mamy oraz Urząd
Miasta Augustowa, serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom spotkania za przybycie, uczniom i
nauczycielom Zespołu Szkół Społecznych oraz Gimnazjum nr 2 w Augustowie i harcerzom – za pomoc
w jego organizacji, zaś Partnerom akcji za ofiarowane wsparcie.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Jedziemy do Austrii !!!
Taki okrzyk można było usłyszeć w hali sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Białymstoku. A
wszystko to za sprawą wspaniałej gry, a później szczęśliwego losowania dla reprezentacji Oddziału
Regionalnego Olimpiad Specjalnych Podlaskie I w hokeju halowym.
IX Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2016 odbyły się w dwóch miastach – Zakopanem i
Białymstoku. W sumie w obu miastach wystartowało około 500 zawodników w 5 dyscyplinach
sportowych: narciarstwie alpejskim, biegowym, biegu na rakietach śnieżnych, łyżwiarstwie szybkim
i hokeju halowym. Część zawodów odbywająca się w Białymstoku rozpoczęła się 17 marca. Przez 4
dni 62 zawodników rywalizowało w łyżwiarstwie szybkim, a 15 drużyn w hokeju halowym.
Zawodnicy klubu sportowego Olimpiad Specjalnych „Kormorany” działającego przy Zespole Szkół
Specjalnych w Augustowie: Michał Lenkiewicz, Tomasz Goworowski, Krzysztof Rutkowski i Piotr
Bernacki zostali powołani do dwóch drużyn hokeja halowego: Podlaskie I i Podlaskie II.
Od początku rozgrywek Podlaskie I było drużyną grającą z meczu na mecz coraz lepiej. Bez porażki
zespół przeszedł przez fazę gier eliminacyjnych. W końcu dotarł do meczu decydującego o wejściu
do ścisłego finału. Mecz z drużyną Pomorskie II zaczął się bardzo dobrze. Po pierwszych kilkunastu
minutach gry prowadziliśmy 3:0. Jednak z biegiem czasu mecz stawał się coraz bardziej
wyrównany. Przeciwnicy doprowadzili do remisu, a następnie strzelili bramkę dającą im
prowadzenie. Nasza drużyna nie dała jednak za wygraną. Mobilizacja była bardzo duża. Jedna z
kilku groźnych akcji doprowadziła do remisu. Sędzia odgwizdał ostatnią minutę gry. Emocje sięgały
zenitu. Kilka groźnych strzałów z dystansu i w końcu upragniony gol dający finał.
Los zdecydował, iż następnego dnia w meczu finałowym spotkaliśmy się znowu z drużyną Pomorskie
II. Wszystko wskazywało, że historia się powtórzy, a o zwycięstwie zadecydują ostatnie minuty.
Mobilizacja naszych chłopaków była jednak tak duża, iż z każdą minutą gry pokazywali swoją
wyższość i w ścisłym finale wygrali 7:2.
Upragnione złoto, chwile radości, a następnie niepokój przed losowaniem drużyny, która będzie
reprezentowała Polskę na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii w 2017
roku. Chwile napięcia zakończone gromkim okrzykiem wszystkich naszych zawodników, trenerów,
działaczy -

„Jedziemy do Austrii”!!!
Opiekun drużyny- Zbigniew Zadrożny

V AUGUSTOWSKI DZIEŃ TRENINGOWY MATP
OLIMPIAD SPECJALNYCH
18 marca 2016 roku w naszej szkole odbyły się sportowe zmagania zawodników Olimpiad
Specjalnych w ramach Dnia Treningowego. To już piąte tego typu spotkanie. Każdy zawodnik
wystartował w trzech konkurencjach na wybranym poziomie trudności. Uczestnikom towarzyszyli
ich trenerzy oraz koleżanki i koledzy wspierając i dopingując w sportowych wysiłkach. Dzień
Treningowy zamiast rywalizacji miał na celu prezentację indywidualnych osiągnięć każdego z
zawodników. W trakcie ćwiczeń nie zabrakło emocji, a także sportowego zacięcia. Dużo satysfakcji
wywołały strzały na bramkę, przechodzenie przez tunel, rzuty do celu, czy przeciąganie się po
ławeczce gimnastycznej za pomocą kończyn górnych. Wszystkim uczestnikom towarzyszył uśmiech i
radosna atmosfera. Dzień Treningowy zwieńczyło uroczyste wręczenie medali i nagród. Dziękujemy
wszystkim za udział i doping naszych sportowców. Serdeczne podziękowania kierujemy do Starostwa
Powiatowego za środki finansowe przeznaczone na zakup medali i nagród wszystkim uczestnikom.
Organizatorzy

CZAS POKUTY I NAWRÓCENIA
Rekolekcje wielkopostne to czas refleksji i pogłębienia swojej wiary. W dniach 14-15-16 marca 2016
uczestniczyliśmy w rekolekcjach w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie.
Uczniowie kształtowali prawidłowe postawy i zachowania podczas Mszy św. słuchając Słowa Bożego i
ciekawych nauk głoszonych przez ks. Pawła. Wspólnie z nauczycielami brali aktywny udział w
oprawie liturgicznej: w czytaniach, śpiewie psalmu, modlitwie, niesieniu darów i podziękowaniu
dla księdza rekolekcjonisty.
Rok 2016 papież Franciszek ogłosił Rokiem Miłosierdzia. W czasie spotkań w szkole wszyscy
pogłębiali wiedzę na temat Bożego Miłosierdzia poprzez pogadanki prowadzone przez panią
katechetkę, filmy, codzienne odmawianie Koronki do Bożego Miłosierdzia, prace plastyczne oraz
„odgrywanie” scenek przedstawiających uczynki miłosierdzia.
p. Agnieszka Sobota

KONKURS SZOPEK BOŻONARODZENIOWYCH
Kluczową rolę w tradycji budowania szopek odegrał św. Franciszek z Asyżu. Zorganizował on
pierwszą na świecie szopkę bożonarodzeniową. Przedstawiała ona wnętrze stajenki betlejemskiej w
naturalnej skale, wraz z osobami i żywymi zwierzętami. W Polsce tradycja ta zapoczątkowana
została u schyłku XIII wieku i do dzisiaj jest kontynuowana. Tą tradycję podtrzymuje Zespół Szkół
Samorządowych, w którym po raz XVI odbył się konkurs Szopek Bożonarodzeniowych. Wzięli w nim
udział uczniowie naszej szkoły. Wykonali 11 pięknych szopek, z których 5 zostało nagrodzonych.
Oto laureaci:

1. Sylwia Kamińska klasa III Szkoła Przysposabiająca do Pracy – nagroda;
2. Michał Żukowski klasa VI Szkoła Podstawowa nr 7 i Mateusz Judycki klasa VI Szkoła Podstawowa
nr 7 – nagroda;
3. Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze grupa I, II i III Szkoła Podstawowa nr 7 - nagroda;
4. Krzysztof Rutkowski klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy – wyróżnienie;
5. Klasa I Szkoła Przysposabiająca do Pracy – wyróżnienie;

Gratulujemy!
p. Agnieszka Sobota

BAL KARNAWAŁOWY 2016
Karnawał jest czasem dobrej zabawy. To czas, kiedy buzie śmieją się radośnie, a nogi gubią miarowe
kroki w tanecznych pląsach i układach. I tak oto 21.01.2016 r. cała społeczność szkolna oraz
absolwenci naszej szkoły spotkali się na balu karnawałowym w hotelu „Karmel” w Augustowie.
Dobrej zabawie towarzyszyły duża frekwencja uczniów, pogodne nastroje, muzyka na żywo, tańce,

Dobrej zabawie towarzyszyły duża frekwencja uczniów, pogodne nastroje, muzyka na żywo, tańce,
słodki poczęstunek oraz gorący obiad. Wspomniane tańce dały uczucie zadowolenia. Z
przyjemnością „wyginaliśmy śmiało ciało” dowolnie i wespół z zespołem „Abba”
w
zaproponowanym przez nauczycieli układzie tanecznym. W trakcie zabawy uczniowie wzięli też
udział w quasi-teatralnym konkursie z nagrodami. Kwizowe występy pokazały duże umiejętności
językowe i aktorskie uczniów.
W krótkim występie przedstawili oni wybraną bajkę lub utwór
literacki. Wszyscy uczniowie ze szkoły, tj. 75 osób uczących się na każdym etapie edukacyjnym oraz
absolwenci, w uznaniu za piękne przedstawienia i niezależnie od udziału w konkursie, otrzymali
książki. Dziękujemy za środki finansowe Burmistrzowi Miasta Augustowa, które na ten cel pozyskał,
w otwartym konkursie, Zarząd Stowarzyszenia „Wśród Nas”.
I.Bagińska, E.Łoboda, M.Poźniakowska, H.Szulewska

ZAPROSZENIE

Dyrekcja szkoły, Rada Rodziców i Stowarzyszenie "Wśród Nas"
serdecznie zapraszają całą społeczność szkolną oraz absolwentów
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
na choinkę noworoczną,
która odbędzie się w Hotelu "Karmel" (ul. Zarzecze)
w dniu 21.01.2016r. w godz. 9.00 - 13.00.

Julka dziękuje!

JASEŁKA BOŻONARODZENIOWE
Boże Narodzenie to czas wyjątkowy, pełen magii i niezwykłej radości. To również okres, w którym
wielu z nas postanawia zmienić swoje życie i uczynić je lepszym. 21 grudnia w Zespole Szkół
Specjalnych odbyły się niezwykłe jasełka – niecodzienne, ponieważ udział w nich wzięli nauczyciele.
Artyści zaprezentowali swoje umiejętności aktorskie i wokalne. Wprowadzili widzów w piękny
nastrój świąt Bożego Narodzenia. Interpretacja narodzin Jezusa Chrystusa, kolędy, świąteczne
stroiki i dekoracje, a przede wszystkim wspólny opłatek i wzajemne życzenia, które zakończyły
spotkanie, pozwoliły wszystkim wczuć się w atmosferę zbliżających się świąt, pełnych ciepła,
radości i bliskości.
p. Agnieszka Sobota

WESOŁYCH ŚWIĄT

Mikołajkowy Turniej Bowlingowy
Początek grudnia to czas prezentów i niespodzianek. W tym roku uczniowie Szkoły Przysposabiającej
do Pracy otrzymali właśnie taki prezent. Piszemy TAKI, ponieważ jest nietypowy...
Pozwolił młodzieży spędzić czas na sportowo, ale inaczej niż zwykle. 9 grudnia bowiem wzięli udział
w I Mikołajkowym Turnieju Bowlingowym. Była to niespodzianka, a zarazem nowość. Bowling jest
sportem, w którym uczestniczyli wszyscy, bez względu na różne możliwości i predyspozycje.
Rozegrany turniej pokazał, że jest to mało znana dyscyplina w naszej szkole, ale dająca wiele
radości i emocji. Poszczególne rzuty wzbudzały salwy śmiechu, radosne okrzyki oraz gromkie brawa.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi pucharami. O atrakcyjności imprezy
świadczyły uśmiechnięte buzie, nie tylko nagrodzonych, ale wszystkich uczestników oraz częste
pytania: „Czy tu jeszcze kiedyś przyjdziemy”?
Należy nadmienić, iż turniej odbył się dzięki prywatnemu sponsorowi, któremu w imieniu całej
społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.
p. Katarzyna Niedźwiecka
p. Zbigniew Zadrożny

Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych
2015
3 grudnia z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych społeczność Zespołu Szkół
Specjalnych zaprosiła do obchodów tego święta środowiska, którym na sercu leży integracja osób
niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia społecznego. Celem spotkania było poszerzenie
świadomości na temat sytuacji osób niepełnosprawnych, ich sukcesów i problemów.
W gościnnych progach ACE augustowska młodzież i zaproszeni goście ujrzeli występy uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych, uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu
Samopomocy, Domów Pomocy Społecznej w Augustowie i Studzienicznej oraz dzieci z Przedszkola nr
3 z oddziałami integracyjnymi. By „otworzyć” młodzież na sposób odczuwania innych osób,
uczniowie klasy humanistycznej pani Bożeny Bendig z I LO czytali przejmujące fragmenty książki
Katarzyny Ryrych „Wyspa mojej siostry”. Gościnnie wystąpił zespół wokalno – instrumentalny z II
LO. Obchodom towarzyszył kiermasz słodkich wypieków i dekoracji świątecznych, z którego dochód
w wysokości 1350zł przekazany został na leczenie Julii Koronkiewicz – uczennicy naszej szkoły.
Organizatorzy

XII Festiwal Gorących Serc pod hasłem
"Mam talent"
19 listopada 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Przeglądzie Twórczości Artystycznej
dzieci i młodzieży "Mam talent" w Grajewie. Impreza odbywała się w w ramach XII Festiwalu
Gorących Serc zorganizowanego przez Stowarzyszenie "Szkoła naszą szansą". Uczniowie szkół
masowych, specjalnych, klas integracyjnych, uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Domów
Pomocy Społecznej zaprezentowali swoje umiejętności i talenty. Zespół taneczny "Arabeska" złożony
z uczniów Gimnazjum nr 5 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wykonał "Taniec żeglarski", a
grupa "Rafa"- uczennice zespołów rewalidacyjno- wychowawczych - spektakl teatru cieni
"Przyjaciółki". Oba występy zostały serdecznie przyjęte. Wyjechaliśmy z Grajewa bogatsi o nowe
znajomości, pomysły i inspiracje!
Uczniowie zostali przygotowani przez nauczycielki: Iwonę Bagińską, Ewę Poważa, Halinę Szulewską, Joannę
Turkowską i Agatę Renda.

p. Ewa Poważa

Koncert z elementami profilaktyki pana
Andrzeja Piaseckiego, lidera grupy
rockowej „NOC”
W poniedziałek, 9 listopada, wzięliśmy udział w wyjątkowym spotkaniu. Pan Andrzej Piasecki,
wokalista zespołu „NOC”, zaprezentował nam muzykę rockową. Mogliśmy usłyszeć w jego
wykonaniu przebój „Pukając do nieba bram”.
Jednak przede wszystkim dowiedzieliśmy się, jak zmienia się zachowanie człowieka pod wpływem
alkoholu za pomocą alkogogli, które mógł przymierzyć każdy uczestnik koncertu. Doświadczyliśmy
jak zmienia się spostrzeganie otoczenia i odczucia pod wpływem alkoholu. Dzięki praktycznym
ćwiczeniom z wykorzystaniem alkogogli uczniowie mogli poznać, jak niebezpieczny jest wpływ
alkoholu na organizm człowieka. Bardzo ważna była możliwość nazwania swoich odczuć przez
uczniów. Z zafascynowaniem i z wielkim zaciekawieniem oglądaliśmy rajd samochodem, który
prowadził nasz kolega osiągając nawet 211 km/h. Jednakże próba poprowadzenia samochodu w
alkogoglach nie powiodła się, doprowadzając do katastrofy drogowej. To bardzo ważna lekcja
profilaktyczna dotycząca spożywania alkoholu i innych używek.

97. ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
11 listopada w radosnym nastroju, mimo zimna i deszczu na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie
rozpoczęły się obchody 97. RocznicyOdzyskania Niepodległości. W uroczystości wzięli udział władze
samorządowe, kombatanci, przedstawiciele służb mundurowych,
poczty sztandarowe oraz
mieszkańcy miasta. Po przemówieniach, złożeniu kwiatów przez poszczególne delegacje pod
pomnikiem „Bóg, Honor, Ojczyzna” zgromadzeni przemaszerowali do Bazyliki Mniejszej NSJ na
uroczystą mszę świętą w intencji Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy, pan
dyrektor, Roman Krzyżopolski, pani wicedyrektor, Bożenna Łukaszewicz oraz rodzice.
p. Agnieszka Sobota

97 Rocznica Odzyskania Niepodległości
przez Polskę oraz Ślubowanie i Pasowanie
na Ucznia 2015/2016
fotorelacja:

OGŁOSZENIE
Szanowni Państwo

Julia Koronkiewicz jest uczennicą Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie.
Od kilku lat dzielnie walczy z chorobą. Obecnie
potrzebuje leku za 200 tysięcy, który musi otrzymać
w ciągu dwóch tygodni.
Prosimy o pomoc i rozpropagowanie tej informacji
wśród młodzieży i dorosłych, którzy mogą pomóc Julii.
Dziękujemy
Społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Wyjątkowe odznaczenie
Dnia 22 października 2015r. w Sali Kolumnowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
odbyła się uroczystość wręczania odznaczeń państwowych.
Za wyjątkowe zaangażowanie w budowanie społeczeństwa obywatelskiego i samorządu
terytorialnego, pan dyrektor Roman Krzyżopolski
w uznaniu zasług otrzymał odznaczenie państwowe Prezydenta RP – Brązowy Krzyż Zasługi.
Odznaczenie wręczył pan Janusz Piechociński oraz Wicewojewoda Podlaski pan Wiesław Żyliński.

Zajecia opiekuńczo - wychowawcze w
Dzień Edukacji Narodowej

PODLASKI TURNIEJ HOKEJA HALOWEGO
PODLASKI TURNIEJ HOKEJA HALOWEGO
Kolejne medale lecą na konto KORMORANÓW. Tym razem zdobyliśmy brąz. Dnia 22.10.2015r. w
Białymstoku nasza drużyna wzięła udział w Podlaskim Turnieju Hokeja Halowego. Nasza wspaniała
szóstka dzielnie walczyła o miejsce na podium. Ustawienie drużyny wyglądało następująco: na
ataku Michał Lenkiewicz, Tomek Goworowski i Krzysztof Rutkowki, którzy byli mistrzami w celnych
strzałach do bramki, dzielnie bronili bramki Piotr Bernacki i Patryk Mordaszewski oraz niezastąpiony
i jedyny w swoim rodzaju bramkach Michał Kamiński. Kormorany pierwszy mecz rozegrali z drużyną
z Białegostoku „Szansa”. Mecz podzielony był na 4 trzyminutowe tercje. Po pierwszych dwóch
częściach wygrywaliśmy 10:4. Nasza drużyna wykazała się ogromnym sprytem, szybkością oraz
niebywałą celnością. Emocje sięgały zenitu. Niestety w dwóch kolejnych tercjach zmęczenie dało o
sobie znać. Nasi zawodnicy wytrwale walczyli do końca, niestety mecz zakończył się wynikiem
14:12. W kolejnym meczu rywalizowali ze sobą drużyny Atletoskoczki : Szansa. Mecz zakończył się
wynikiem 19:14. Ostatni mecz rozegraliśmy z silną drużyną z Bielska Podlaskiego „Atletoskoczki”.
Tym razem KORMORANY pokazali na co ich naprawdę stać. Dali z siebie 200%. Do końca meczu
pracowali na najwyższych obrotach. Mecz zakończył się wynikiem 14:9. Po zliczeniu wyników
sędziowie ogłosili wyniki:
KORMORANY : III
SZANSA : II
ATLETOSKOCZKI: I
Do zwycięstwa zabrakło nam kilka punktów. Jednak uch miechy i dobry humor nie opuścił naszych
zawodników. Z brązowymi medalami na szyi wróciliśmy do domu i już planujemy kolejne treningi.
Następnym razem staniemy na najwyższym stopniu podium.

Monika Milanowska
Zbigniew Zadrożny

OBCHODY DNIA PAPIESKIEGO W
STUDZIENICZNEJ

16 października przypada 37. rocznica wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. Ten
dzień jest szczególnym wydarzeniem dla naszej społeczności szkolnej. Spędziliśmy go wspólnie w
Studzienicznej - miejscu, które jest bardzo związane z postacią naszego Patrona.
Zostaliśmy serdecznie przyjęci przez ks. Kanonika Arkadiusza Pietuszewskiego, Kustosza
Sanktuarium, który odprawił Mszę Św., polecając wszystkich zebranych opiece Matki Bożej
Studzieniczańskiej i Św. Jana Pawła II.
Po Mszy Świętej, dyrektor szkoły pan Roman Krzyżopolski podziękował Ks. Arkadiuszowi za wspólną
modlitwę, a uczniowie wystąpili z częścią artystyczną o tematyce papieskiej. Następnie wszyscy
udaliśmy się pod pomnik Św. Jana Pawła II, aby złożyć kwiaty, zapalić znicze i zaśpiewać ulubioną
pieśń naszego Patrona – „Barkę”. W Kaplicy otrzymaliśmy błogosławieństwo relikwiami Świętego
Patrona.
Po części oficjalnej czekała na nas niespodzianka: ognisko, kiełbaski, bigos, grochówka i słodki
poczęstunek.
Pan dyrektor miał okazję na forum całej społeczności szkolnej podziękować uczniom z pocztu
sztandarowego za reprezentowanie szkoły na różnych uroczystościach, wręczając im upominki.
p. Alicja Sokołowska

Dzień Edukacji Narodowej

Giżyckim szlakiem !!!
Na początku października (2 – 3.10.2015r.) społeczność szkolna - uczniowie, absolwenci szkoły oraz
kilku rodziców i 5 nauczycieli wzięli udział w dwudniowym wyjeździe do Giżycka. Było to możliwe
dzięki współpracy z Dyrektorem Szkoły oraz pozyskaniu przez Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie funduszy z Regionalnego Ośrodka Polityki
Społecznej w Białymstoku na realizację zadania publicznego „Chcieć to móc - aktywnie i twórczo na
łonie natury”. Zwiedziliśmy miasto Giżycko – jego panoramę podziwialiśmy z Wieży Ciśnień,
pospacerowaliśmy jego pięknymi uliczkami oraz tarasami widokowymi, z których jeziora
rozpościerały się aż po horyzont. Zobaczyliśmy zamek krzyżacki, który obecnie jest hotelem oraz
unikatowy most obrotowy. Zwiedzanie Twierdzy Boyen wywarło na nas ogromne wrażenie a nocleg
oraz ognisko na jej terenie było niecodziennym przeżyciem. Kolejnego dnia atrakcją był 3,5
godzinny rejs po Mazurskich Jeziorach na Wyspę Kormoranów połączony z obiadem na pokładzie
statku. Widoki krajobrazowe i przyrodnicze, szum wody, podziwianie żaglówek sunących z wiatrem
po jeziorach przeniosło nas w trochę inny świat. Zainspirowani mazurskimi krajobrazami
uwiecznianymi na fotografiach wzięliśmy udział w zajęciach plastycznych, gdzie z przypraw
usypywaliśmy różne jesienne kompozycje. W drodze powrotnej odwiedziliśmy Stary Młyn w
Upałtach, który grał „rolę” tawerny w serialu TVP „Przystań”. Mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś
powrócimy do Giżycka i przeżyjemy kolejne przygody.
p. Halina Szulewska
p. Agnieszka Joanna Turowska

Zawody V Podlaskich Letnich Igrzysk
Olimpiad Specjalnych w lekkoatletyce
W środę 23 września odbyły się zawody V Podlaskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w
lekkoatletyce, na których nie mogło zabraknąć naszej wspaniałej ekipy. Na stadionie BOSiR, 11
osobowa drużyna KORMORANY w składzie Karolina, Danusia, Natalia, Dorota, Iza, Ania, Justyna,
Mateusz, Sebastian, Kacper, Mateusz wycisnęli z siebie siódme poty. W duchu sportowej rywalizacji
startowali w takich konkurencjach jak bieg na 50m, 100m, 200m, 400m, rzut piłeczką, skok w dal.
Zawodnikom dopisała nie tylko pogoda, ale również dobra passa na płycie stadionu i w rezultacie aż
16 razy stawali na podium, aby odebrać medale. Emocje sięgały zenitu, wszyscy świetnie się bawili
kibicując swoim kolegom i koleżankom. Oto wyniki:
L.p

Imię i nazwisko

Konkurencja Miejsce

1.

Karolina Kozłowska

100m
200m

1 miejsce
3 miejsce

2.

Danuta Haraburda

200m
400m

4 miejsce
2 miejsce

3.

Natalia Buławko

100m
skok w dal

2 miejsce
2 miejsce

4.

Dorota Grabowska

100m
skok w dal

4 miejsce
1 miejsce

5.

Iza Goliczewska

100m
200m

3 miejsce
5 miejsce

6.

Ania Michniewicz

100m
400m

2 miejsce
3 miejsce

7.

Justyna Karbowska

100m
200m

4 miejsce
2 miejsce

8.

Mateusz Ruducha

9.

Sebastian Malinowski

100m
200m

3 miejsce
3 miejsce

10.

Kacper Wojtulewicz

100m
200m

4 miejsce
5 miejsce

Mateusz Judycki

100m
200m

2 miejsce
2 miejsce

11.

50m
3 miejsce
rzut piłeczką 3 miejsce

Monika Milanowska
Zbigniew Zadrożny

Uroczystość obchodów 15 - lecia Zespołu
Szkół Specjalnych w Augustowie oraz 5
rocznicy nadania sztandaru i imienia
szkołom wchodzącym w skład zespołu
Dnia 7.10.2015 roku Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie obchodził wyjątkową rocznicę 15- lecia
założenia szkoły oraz 5 – lecia nadania imienia Jana Pawła II oraz prawa posiadania sztandaru.
Uroczystość rozpoczęła pełna wzruszeń Msza Święta w kościele p.w. Matki Bożej Częstochowskiej,
parafii od lat związanej ze Szkołą. Następnie zaproszeni goście, rada pedagogiczna i społeczność
szkolna przemaszerowała do auli przy Augustowskim Centrum Edukacji, by w szczególny sposób
uczcić święto Szkoły.
Z okazji jubileuszu przyjęliśmy wyjątkowe życzenia i gratulacje od naszych wspaniałych gości m.in.
Ks. Prałata Mariana Szewczyka, Starosty Powiatu Augustowskiego Jarosława Szlaszyńskiego,
Burmistrza Miasta Augustowa Wojciecha Walulika, przedstawiciela Kuratorium Oświaty oraz
dyrektorów szkół i przedszkoli, przedsiębiorstw augustowskich wspierających nasze działania.
Kolejnym punktem naszego programu było przypomnienie 15 – letniej historii naszej szkoły jej
sukcesów i licznych osiągnięć, przeplecionych krótkimi filmami prezentującymi każdą ze szkół oraz
występami artystycznymi uczniów.
Zakończeniem uroczystości było spontaniczne zaproszenie przez uczniów pana dyrektora szkoły
Romana Krzyżopolskiego, który wraz z nimi zaśpiewał i zagrał na gitarze ukochaną pieśń patrona
Jana Pawła II „Barka”.
Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym, którzy przeżyli z nami niezapomniane chwile. Dyrekcji,
radzie pedagogicznej, pracownikom oraz uczniom Zespołu Szkół Specjalnych życzymy dalszych
sukcesów i kolejnych jubileuszy.
Organizatorzy

PEREGRYNACJA RELIKWII ŚWIĘTEGO JANA
PAWŁA II
4 października poczet sztandarowy uczestniczył we Mszy świętej w Bazylice Mniejszej Najświętszego
Serca Jezusowego z okazji peregrynacji relikwii Świętego Jana Pawła II. Następnego dnia
przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” przywieźli relikwie do naszej
szkoły. Trwaliśmy na modlitewnym czuwaniu poprzez wspólną modlitwę, śpiew pieśni i ucałowanie
relikwii. Był to czas łaski i polecenia swoich próśb za pośrednictwem Świętego Papieża.
p. Agnieszka Sobota
p. Alicja Sokołowska

ZJAZD PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.
JANA PAWŁA II
Dnia 2 października 2015r. w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kalinówce Kościelnej odbył się XI
Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Uczestniczyła w nim delegacja naszej szkoły w
składzie: dyrektor szkoły, pan Roman Krzyżopolski, pani Agnieszka Sobota, pani Joanna Bienasz,
uczniowie z pocztu sztandarowego: Karolina Kozłowska, Aleksandra Tyszka, Aleksandra Rółkowska,
Justyna Karbowska, Partyk Mordaszewski i Michał Milkiewicz.
Mottem tegorocznego spotkania były słowa: „Wychowywać do pełni człowieczeństwa”. Uroczystość
rozpoczęła się Mszą świętą w kościele pw. Świętej Anny w Kalinówce. Eucharystii przewodniczył
Arcybiskup Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki. Po Mszy świętej uczestnicy zjazdu na czele z
20 pocztami sztandarowymi przeszli do szkoły. Zgromadzonych w sali gimnastycznej powitała
dyrektor szkoły i Burmistrz Knyszyna. Na spotkaniu byli obecni wolontariusze Światowych Dni
Młodzieży 2016. Przedstawili prezentację multimedialną, podczas której zachęcali obecną młodzież
do udziału w tych obchodach. Całą uroczystość uświetnił występ słowno - muzyczny wykonany przez
uczniów szkoły. Część artystyczna zakończyła się wręczeniem okienek papieskich, w których
znajdowały się myśli Jana Pawła II.
p. Agnieszka Sobota
p. Joanna Bienasz

Spływ kajakowy
Powrót do szkoły po tak pięknych i słonecznych wakacjach nie jest rzeczą prostą. Trzeba ponownie
przyzwyczaić się do wczesnego wstawania, lekcji, nauki. Aby nawiązać do letniego relaksu i
wypoczynku uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami planują jesienny spływ kajakowy „Śladami
Papieża”. Początek września nie sprzyjał temu przedsięwzięciu. Po upalnym sierpniu przyszły zimne
i pochmurne wrześniowe dni. W końcu prognozy pogody dały nadzieję na organizację spływu.
17 września okazał się najpiękniejszym dniem miesiąca. Bezchmurne niebo, wysoka temperatura i
brak wiatru spowodowały, że uczestnicy spływu poczuli się znów jak na wakacjach. Wspólne
biesiadowanie przy ognisku utrwaliły te odczucia. Wśród spływowiczów pojawiła się również nutka
refleksji. Przepływając obok ośrodka Oficerski Yacht Club Pacific, wszyscy przypomnieli sobie, że po
tych wodach 16 lat temu pływał patron naszej szkoły - Papież Jan Paweł II.
p. Zbigniew Zadrożny

„Wyprawa - poprawa”
Dnia 22 września 2015 roku, uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy, wzięli udział w akcji
„Sprzątanie Świata 2015”.

„Wyprawa - poprawa”

było hasłem tegorocznej edycji. Młodzież naszej szkoły, w
porozumieniu z Urzędem Miejskim z wielkim zaangażowaniem wysprzątała wyznaczony teren. Udział
w akcji uświadomił młodzieży, że wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za miejsce, w którym
żyjemy. Uczniowie byli zdziwieni ogromem śmieci, które znaleźli w lesie. Zrozumieli też, iż każdy
swoją postawą może i powinien przyczynić się do czystości świata, w którym żyje.
Organizatorzy

Wyjątkowy gość...

fotorelacja ze spotkania.

Udział Zespołu Szkół Specjalnych w III
Biegu Charytatywnym – 13 września 2015
Szkoła zaprezentowała się wyśmienicie! Siedem kobiet
pokonało dystans 10 km.
Dzięki temu 700 złotych mogło być przekazane na
potrzeby osób niepełnosprawnych.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego
2015/2016

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE DO NAUCZYCIELI

Rada Pedagogiczna w dniu 25 sierpnia
2015r. nie odbędzie się.
Rada Pedagogiczna w dniu 31 sierpnia
2015r. odbędzie się o godz. 8.00.
Harmonogram pracy wszystkich zespołów

Harmonogram pracy wszystkich zespołów
nauczycieli zostaje bez zmian.
Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
Bożenna Łukaszewicz

„JAN PAWEŁ II – CZŁOWIEK BOGA”- hasłem
spotkania ze szkołą w Żarnowie

17 czerwca 2015 r. w budynku Bursy Międzyszkolnej oglądaliśmy występ artystyczny wykonany
przez zaproszoną przez nas grupę uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnowie.
Uczniowie przedstawili bogaty program przygotowany z okazji XVI rocznicy pobytu Jana Pawła II na
ziemi augustowskiej pt. „Jan Paweł II – człowiek Boga”. Swoją obecnością zaszczyciły nas również
nauczycielki, które włożyły wiele starań w przygotowanie występu - p. Ewa Tabaka, p. Lucyna
Lewkiewicz, p. Marzenna Grzymkowska. Montażowi słowno - muzycznemu towarzyszyła prezentacja
multimedialna poświęcona bohaterowi spotkania.
Po zakończeniu występu, nasi goście zostali zaproszeni na część mniej oficjalną, ale również
sympatyczną – słodki poczęstunek. Podczas pałaszowania truskawek i ciasteczek, nawiązała się
serdeczna wymiana wrażeń i spostrzeżeń. Goście wyrazili uznanie dla naszych uczniów za uwagę i
skupienie podczas długiego, godzinnego występu. Również podobała się nasza szkoła oraz prace
wytwarzane przez uczniów w poszczególnych pracowniach. Najdłużej skupiono
uwagę na
witrażach. Pani Ewa Łoboda wyjaśniła sposób wykonywania witraży i oczywiście, widząc we
wszystkich oczach ogromne zdziwienie i uznanie, obdarowała wszystkich pięknymi wisiorkami,
broszkami ze szkła. Na zakończenie spotkania zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie i rozstaliśmy się,
obiecując sobie, że będziemy kontynuować tak mile rozpoczętą współpracę.
Pragniemy gorąco podziękować, P. Dyrektor Szkoły w Żarnowie - Krystynie Gorajewskiej oraz
nauczycielom odpowiedzialnym za część artystyczną, za zorganizowanie tak miłego spotkania.
p. Alicja Sokołowska

Pomysł dobry na wakacje, czyli co można
zrobić z worka na śmiecie?
Dzięki uprzejmości nowojorskiego artysty Adriana Kondratowicza, autora projektu artystycznego
Trash Project, znanego już w wielu zakątkach całego świata (USA, Kanada, Tajlandia, Indie) klasa III
gimnazjum miała okazję do niezwykle twórczej zabawy. Cyklicznie w II semestrze roku szkolnego na
zajęciach techniki uczniowie realizowali różne pomysły związane z tym, co da się zrobić z czegoś
tak pozornie dalekiego od naszych wyobrażeń o sztuce, jak worek na śmiecie. A jednak okazało się,
że jeden pomysł otwierał drogę następnemu i wyszło na to, że nasza wyobraźnia nie zna ograniczeń.
Kolorowe worki od pana Adriana zainspirowały do stworzenia oryginalnych sukien i masek
karnawałowych, ozdób do włosów, kwiatów na klasowe drzewko, maty do ćwiczeń lub leżakowania
na trawie, plandeki od deszczu, namiotu, materaca do pływania. Pomysły mnożyły się w miarę
wykonywania coraz to nowych rzeczy i niestety rok szkolny okazał się za krótki! Nie zdążyliśmy
zrobić latawca, który wymyśliła Ola Tyszka i wielu innych rzeczy. Jednak zdążyliśmy pobawić się i
zaprezentować niektóre nasze pomysły w całej szkole. Mamy nadzieję, że zainspirujemy was i w
czasie wakacji obmyślicie kolejne rzeczy, które można zrobić z worka na śmiecie.
p. Urszula Sieńkowska - Cioch

Bezpieczne wakacje z Klubem
Bezpiecznego Puchatka

W ostatnim tygodniu roku szkolnego Szkoła Podstawowa spotkała się dwukrotnie z Klubem
Bezpiecznego Puchatka. Uczniowie przypomnieli sobie przed wakacjami jak należy się zachowywać
by być bezpiecznym w domu, szkole, na podwórku i podczas wakacji. Przypomnieli jak należy się
zachowywać gdy są światkami wypadku – powtórzyli numery alarmowe i inscenizowali scenki „Jak
wzywać pomoc”. Wykonywali rozliczne ćwiczenia i zadania zaproponowane przez program
Bezpieczny Puchatek. Wspólnie z nauczycielami wykonali gazetkę ścienną, która przypomina o
zasadach bezpieczeństwa. Otrzymali materiały przypominające zajęcia podczas wakacji. Dzięki
temu wakacje na pewno miną pod znakiem bezpieczeństwa. A z Bezpiecznym Puchatkiem spotkamy
się pewnie za rok.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego
2014/2015

ZAPROSZENIE

Dnia 26 czerwca 2015 r. o godz. 9.00
w Zespole Szkół Specjalnych przy ul.
Mickiewicza 2
odbędzie się uroczyste zakończenie roku
szkolnego 2014/2015

Serdecznie zapraszamy rodziców i opiekunów.

Bądź bezpieczny w czasie wakacji!!!

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
1. Wakacje w górach
• Aby bezpiecznie chodzić po górach trzeba mieć kondycję, a także dużą wiedzę na temat tego, jak
robić to bezpiecznie, nie oznacza to wcale, że taki sposób spędzania wolnego czasu ograniczony jest
do niewielkiej i wąskiej grupki osób.
• Wybierając się w podróż po górskich szlakach należy zaopatrzyć się w dobre buty i ubranie.
• Pamiętaj, żeby nie wyruszać w góry bez opieki dorosłych.
• Co ważne pogoda w górach może zmienić się niezwykle szybko, silny wiatr halny może utrudnić
poruszanie się, a także doprowadzić do szybkiego wyziębienia organizmu, z kolei słońce to ryzyko
odwodnienia oraz poparzeń słonecznych.
• Ruszając ze schroniska dla własnego bezpieczeństwa warto powiedzieć dokąd idziemy i jakimi
szlakami, zapamiętaj numer alarmowy GOPR.
• Wyruszaj w góry rankiem, gdyż pogoda najczęściej psuje się po południu.
• Miej ze sobą na wszelki wypadek latarkę, plandekę przeciwdeszczową oraz ciepłe ubrania, nawet jeśli
jest lato.
2. Wakacje nad morzem, jeziorem, rzeką
Zasady bezpiecznej kąpieli
• Pływaj tylko w miejscach strzeżonych, czyli tam, gdzie jest ratownik WOPR.
• Nie wchodź do wody tam, gdzie kąpiel jest zakazana. Informują o tym znaki i tablice. Zanim wejdziesz
do niestrzeżonych zbiorników dorośli każdorazowo powinni sprawdzić głębokość i strukturę dna.
• Przestrzegaj regulamin kąpieliska na którym przebywasz. Stosuj się do uwag i zaleceń ratownika.
• Nie pływaj w wodzie o temperaturze poniżej 14 stopni (optymalna temperatura 22-25 stopni).
• Nie pływaj w czasie burzy, mgły, gdy wieje porywisty wiatr.
• Nie skacz rozgrzany do wody. Przed wejściem do wody ochlap nią klatkę piersiową, szyję i nogi –
unikniesz wstrząsu termicznego, niebezpiecznego dla naszego organizmu.
• Nie pływaj w miejscach gdzie jest dużo wodorostów lub wiesz, że występują zawirowania wody lub
zimne prądy. Pływaj w miejscach dobrze Ci znanych.
• Nie skacz do wody w miejscach nieznanych. Może się to skończyć śmiercią lub kalectwem.
• Nie baw się w przytapianie innych osób korzystających z wody, spychanie do wody z pomostów, z
materacy. To niebezpieczne!
• Kąpiąc się na kąpieliskach zwracaj uwagę na osoby obok nas. Ktoś może potrzebować Twojej pomocy.
Jeżeli będziesz w stanie mu pomóc to uczyń to, ale w granicach swoich możliwości. Jeżeli nie
będziesz się czuł na siłach to zawiadom inne osoby.
• Nie pływaj bezpośrednio po posiłku – zimna woda może doprowadzić do bolesnego skurczu żołądka, co
może ponieść za sobą bardzo poważne konsekwencje.
• Po kąpieli nie jest wskazany duży wysiłek fizyczny.
• Nie przebywaj w wodzie zbyt długo ani też nie wchodź do niej po zbyt krótkiej przerwie.
• Intensywny wysiłek wzmaga łaknienie i dlatego po ukończeniu pływania należy zjeść posiłek. Dzieci
powinny coś zjeść obowiązkowo.
• Nie wypływaj za daleko od brzegu po zapadnięciu zmroku. Pływanie po zachodzie słońca jest
niebezpieczne.
Zasady bezpiecznego przebywania na słońcu
• Zachowaj umiar w przebywaniu na słońcu.
• Noś nakrycia głowy i okulary słoneczne (UWAGA! Noszenie ciemnych okularów bez filtra jest szkodliwe.
Źrenica, do której dochodzi mniej światła, rozszerza się, dzięki czemu do wnętrza oka wnika więcej
promieni UV).
• Unikaj wysiłku w pełnym słońcu.
• Chroń się w cieniu w godzinach południowych.
• Jeśli musisz przebywać na słońcu, stosuj filtry ochronne.
3. Aktywne wakacje
Zasady bezpiecznej jazdy na rowerze
• Używaj sprawnego i w pełni wyposażonego roweru.
• W czasie jazdy używaj kasku.
• Dokładnie rozejrzyj się zanim ruszysz.
• W miarę możliwości korzystaj z drogi dla rowerów.
• Przestrzegaj przepisów drogowych, obowiązują one także rowerzystów.
• Przed skrzyżowaniami, wyjazdami z podwórek i bocznych ulic trzymaj zawsze dłoń na hamulcu.
• Nie wymuszaj pierwszeństwa przejazdu.

• Sygnalizuj odpowiednio wcześnie wszystkie skręty.
• Nigdy nie ścinaj zakrętów.
• W czasie jazdy zawsze uważaj!
• Na podwórku
• Podwórko to znakomite miejsce na zorganizowanie zabawy, powinno być położone z daleka od jezdni,
ruin, wykopów.
• Bawiąc się na podwórku nie rozmawiaj z obcymi i nie pozwól, aby wypytywali się o mieszkanie i
Twoich rodziców.
• Zwracaj uwagę na nieznajomych kręcących się w pobliżu mieszkania. Może to być włamywacz. Spróbuj
zapamiętać wygląd obcego. W razie potrzeby zaalarmuj dorosłych.
4. Wakacje w domu
Zabawa
• Mieszkanie jest wspaniałym miejscem do organizowania ciekawych, bezpiecznych zabaw.
• Pamiętaj jednak, że są rzeczy, których musisz się bezwzględnie wystrzegać w swoich zabawach.
Są to:
1) gaz – możesz się nim zatruć lub spowodować wybuch,
2) prąd elektryczny – może Cię porazić,
3) ogień – możesz spowodować pożar,
4) woda – możesz zalać mieszkanie,
5) ostre przedmioty – grożą zranieniem,
6) lekarstwa – możesz się nimi zatruć.
Obcy puka do Twoich drzwi
• Zawsze, gdy usłyszysz dzwonek lub pukanie do drzwi sprawdź, kto to. Wyjrzyj przez okno lub spójrz
przez wizjer w drzwiach. Jeżeli jest to osoba, której nie znasz: Nie otwieraj drzwi!!!
• Przygotuj kartkę z najważniejszymi numerami telefonów, pod które możesz zadzwonić w razie
potrzeby. Jeżeli nie masz w domu telefonu, a coś Ci zagraża – zaalarmuj sąsiadów!
WAŻNE TELEFONY
112 – telefon alarmowy służb ratowniczych
997 – telefon alarmowy Policji
998 – telefon alarmowy Straży Pożarnej
999 – telefon alarmowy Pogotowia Ratunkowego
601 100 100 – telefon alarmowy WOPR

Zielona lekcja
22 maja 2015r. w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie odbyło się spotkanie ze strażakami z
Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów – Lipowiec. Spotkanie zorganizowano w ramach zajęć
profilaktycznych pod hasłem: „Bezpieczne wakacje” przez panią Elżbietę Chilicką i pana Roberta
Chilickiego, nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie. Spotkanie z uczniami naszej szkoły
w formie zielonej lekcji poprowadzili druh Marcin i druh Krzysztof. Podczas zwiedzania i oglądania
trwała cały czas wymiana zdań, padały pytania i odpowiedzi. Główne zagadnienia to
bezpieczeństwo nad wodą, susza i ogień, radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Strażacy w bardzo
dostępny i ciekawy sposób przekazywali mnóstwo informacji na temat bezpieczeństwa i sposobów
radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia. Jak się później okazało, to bardzo dobry sposób
przekazywania wiedzy, gdyż uczniowie bezbłędnie odpowiadali na pytania zadawane w dalszej
części przez strażaków. Podczas zajęć można było przymierzyć hełm, założyć mundur bojowy czy
wsiąść do wozu bojowego. Strażacy pokazując i demonstrując, pozwalali na bliższe zapoznanie się z
narzędziami i urządzeniami. Szybko okazało się, że trzeba mieć bardzo dużo siły, aby ich używać
podczas akcji. Największym zaangażowaniem wykazali się uczniowie naszych najmłodszych klas,
którzy chcieli spróbować i dotknąć wszystkiego, czego używają w swojej pracy strażacy. Mogliśmy
obserwować podnoszenie i manewry masztem oświetleniowym zamontowanym na wozie. Ciekawym
elementem spotkania była zainscenizowana rozmowa telefoniczna pomiędzy dyspozytorem straży
pożarnej, a osobą zgłaszającą zdarzenie, w której mógł wziąć udział każdy uczeń. Podczas tego
ćwiczenia uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i praktyczną, w jaki sposób i co należy powiedzieć
podczas takiej rozmowy. Lekcja została zakończona wspólnym laniem wody do celu z linii szybkiego
natarcia. Takie praktyczne zdobywanie wiedzy na długo pozostanie w pamięci naszych uczniów, za
co serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej Augustów- Lipowiec, a w szczególności
koordynatorowi tego spotkania, panu Zbysławowi Kurczyńskiemu.
Organizatorzy

