
VI Podlaski Mityng Lekkoatletyczny
- Olimpiad Specjalnych Bialystok
2017
 

Dokładnie tydzień temu nasza drużyna KORMORANY brała udział w VI Podlaskim Mityngu
Lekkoatletycznym - Olimpiad Specjalnych w Białymstoku. Zdobyliśmy 11 złotych medali, 12 srebrnych,
10 brązowych. Wspaniała atmosfera i świetne humory nie opuszczały nas przez cały dzień. Kolejny
raz  zawodnicy udowodnili wspaniałą postawę i sportowego ducha walki. Spotkaliśmy się z naszymi
Przyjaciółmi z innych drużyn, poznaliśmy nowych kolegów. Już nie możemy się doczekać kolejnych
zawodów i wspaniałych emocji!
KORORANY
 
 
 
 
 

Obejmijmy naszą szkołę!
 



We czwartek 28 września 2017 roku przeprowadziliśmy akcję ph Obejmijmy naszą szkołę. O godzinie
9.00 wyszliśmy wszyscy obecni przed szkołę, następnie wzięliśmy się za ręce i ustawiliśmy się
dokoła budynku. W akcji wzięli udział uczniowie również ci najmniejsi, niektórzy rodzice,
nauczyciele, panie pomoce, panie z sekretariatu i pan dyrektor. Akcja udała się, co widać na
zrobionych przez panią Sylwię zdjęciach. Te zdjęcia były zaplanowaną częścią naszej akcji. Został
nam jeszcze do zrobienia pamiątkowy plakat z tymi zdjęciami.
Napisali: Sandra, Sebestian i pani Ula z klasy I-II SPDP
 
 
 
 
 
 
 
 

Warsztaty plastyczne w galerii Arsenał



 
W środę 27 września 2017 roku grupa siedmiu dziewcząt pod opieką pani Uli i pani Kasi brała udział w
warsztatach plastycznych w galerii Arsenał w Białymstoku. Najpierw chodziliśmy po galerii i oglądaliśmy aktualną
wystawę. Były na niej nie tylko obrazy, ale też zdjęcia i instalacje wideo. Pan Justynka i pani Iza omawiały
poszczególne obiekty razem z nami. Potem w specjalnej sali robiłyśmy prace z gipsu, gniecionych gazet, na
koniec malowanych farbami. Na zakończenie podziękowałyśmy, a panie dały nam pamiątkowe nagrody: książki,
foldery, katalogi wystaw i plany lekcji. Po warsztatach poszliśmy obejrzeć pałac i ogród Branickich.     A potem
pojechałyśmy kibicować naszym sportowcom na stadion.
Napisały: Sandra i pani Ula
 
 
 
 
 

Rozpoczynamy rok szkolny 2017/2018
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AKTYWNY WYPOCZYNEK NAD MORZEM
Uczniowie i absolwenci Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie  podczas tegorocznych wakacji
spędzili dwa tygodnie nad Morzem Bałtyckim. Kolonie zorganizowało Stowarzyszenie Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” przy współpracy z dyrektorem szkoły p. Romanem
Krzyżopolskim. Wyjazd możliwy był dzięki wsparciu finansowemu  Burmistrza Miasta Gminy
Augustów. Była to realizacja zadania publicznego „Aktywni nad morzem” w ramach konkursu
miejskiego „Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży – wypoczynek letni”.
Wspaniała, słoneczna pogoda pozwoliła na codzienne korzystanie z kąpieli morskich i słonecznych.
 Była to też okazja do rozwijania swojej kreatywności podczas budowania rzeźb z piasku, zbierania
darów morza z których później powstawały łapacze snów, zamki, morska biżuteria itp. Aktywność
ruchowa,  zabawy  integracyjne, wdychanie powietrza nasyconego jodem, spacery nad morzem o
zachodzie słońca, pozwoliły na podniesienie sprawności psychofizycznej naszych podopiecznych.
Program wyjazdu zawierał chrzest kolonijny, dyskoteki, zajęcia rozwijające kreatywność, karaoke,
ruchową zabawę integracyjną „Piegus”, bal przebierańców.
Uczestnicy wzięli udział w wycieczce do Trójmiasta – zwiedzili ZOO, Akwarium Gdyńskie, Katedrę w
Oliwie, pospacerowali sopockim molo. Zwiedzili również Zamek w Malborku i mieli niesamowitą
okazję zobaczyć spektakl „Światło i dźwięk” w krzyżackich murach. Swoją wiedzę i kondycję
fizyczną budowali aktywnie zwiedzając Park Dinozaurów w Malborku i korzystając z parku linowego.
W Sztutowie poznali historię obozu koncentracyjnego. Kolejną atrakcją było spotkanie z
egzotycznymi zwierzętami podczas lekcji przyrodniczej. Wizyta Lata z Radiem w Stegnie wzbogaciła
wyjazd w muzyczne doznania poprzez udział w koncercie Golec uOrkiestra.
Pobyt nad morzem pozwolił kolonistom na podniesie poziomu poczucia własnej wartości i wiary w
swoje możliwości. Uczestnicy rozwinęli samodzielność w kontaktach międzyludzkich, samoobsłudze,
podejmowaniu odpowiedzialnych decyzji, poradzili sobie podczas długiej rozłąki z bliskimi.
Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zorganizowanie wypoczynku naszym
podopiecznym na najwyższym poziomie, który pozostawił wspaniałe wspomnienia i niezapomniane
przeżycia.

Zarząd Stowarzyszenia Przyjaciół
Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie

  



  

  



 

 

OGŁOSZENIE
Augustów, 17.08.2017r.

 
Zarządzenie nr 30/2017

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
w sprawie posiedzenia Rady Pedagogicznej.

 
Na podstawie  art. 40 ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2016r.
poz. 1379 z późn. zm.)  i  § 9 ust. 9 i § 10 ust. 1 Regulaminu Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie (załącznik nr 1 do uchwały Rady Pedagogicznej nr 13/08/09 z dnia 2008r.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Dnia 23 sierpnia 2017r. o godzinie 1100 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej.
§ 2. Proponowany porządek zebrania:

1. Zaopiniowanie zmian do arkusza organizacji Zespołu Szkół Specjalnych w roku szkolnym
2017/2018.



2017/2018.
2. Przydział stałych i dodatkowych czynności nauczycielom. Powołanie zespołów Rady

Pedagogicznej.
3. Kalendarz imprez szkolnych.
4. Przyjęcie harmonogramu Rad Pedagogicznych.
5. Bezpieczeństwo i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki w roku szkolnym 2017/2018.
6. Zmiany w prawie oświatowym.
7. Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2017/2018.
8. Sprawy różne.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Powiatowa uroczystość zakończenia roku
szkolnego 2016/2017
23 czerwca 2017 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie odbyła się Powiatowa Uroczystość
Zakończenia Roku Szkolnego 2016/2017.
Galę zaszczycili swoją obecnością: Starosta Powiatu Augustowskiego, pan Jarosław Szlaszyński oraz
Wicestarosta Powiatu Augustowskiego, pani Katarzyna Beata Sturgulewska.
Tego dnia rozdane zostały dyplomy i podziękowania uczniom za pracę, odniesione sukcesy i wzorową
frekwencję, podziękowania rodzicom za całoroczną współpracę i pomoc w organizacji działań.
Przyznano także zaproszonym gościom zaszczytny medal „Przyjaciel Zespołu Szkół Specjalnych”. Za
wieloletnie wspieranie działalności placówki odznaczenia otrzymali: Państwo Izabela i Wiesław
Piaseccy, pani Joanna Denert, nauczyciel Zespołu Szkół Społecznych w Augustowie oraz Naczelnik
Wydziału Ruchu Drogowego Powiatowej Komendy Policji w Augustowie, pan Tomasz Miezio.
Słowa uznania i podziękowanie za wieloletnią służbę placówce oraz ogromny wkład w wychowanie i
edukację uczniów, z rąk Starosty Powiatu Augustowskiego, pana Jarosława Szlaszyńskiego oraz
dyrektora szkoły, pana Romana Krzyżopolskiego, otrzymały panie przechodzące na emeryturę:
Bożenna Łukaszewicz, Elżbieta Barwicka, Zofia Ciszewska, Teresa Toczyłowska. Medal za zasługi dla
Powiatu Augustowskiego otrzymała pani Bożenna Łukaszewicz.
Podziękowania za troskę o dobre imię szkoły, ofiarną pracę na rzecz uczniów, cierpliwość i
otwartość w przekazywaniu wiedzy i miłą współpracę przekazała również Rada Rodziców oraz Prezes
Zarządu Oddziału ZNP w Augustowie, pan Jan Dziądziak.
Po pełnej radości i wzruszeń ceremonii, uczniowie udali się do swoich sal na ostatnie
przedwakacyjne spotkania. Na forum klasy otrzymali z rąk wychowawców świadectwa.



SUKCESY UCZNIÓW W ROKU SZKOLNYM
2016/2017

 



 

SZKOŁA PODSTAWOWA
KL. IVA
Dominika Formejster i Rafał Harmuszkiewicz -  zajęli II miejsce w  Regionalnym Konkursie
Plastycznym „Muzyczne inspiracje”
KL. IV C
- zdobyła I miejsce za szopkę bożonarodzeniową w XVII Miejskim Konkursie Szopek
Bożonarodzeniowych pod hasłem „Idźcie i głoście” pod patronatem Burmistrza Miasta Augustowa
- I miejsce w konkursie organizowanym przez Osiedlowy Dom Kultury „Przegląd Wielkanocnej
Plastyki Obrzędowej”
- w ogólnoszkolnym konkursie  profilaktycznym – Moje bezpieczeństwo zależy ode mnie:
I miejsce zajął Damian Mościński, II miejsce - Mateusz Stepka

- VIII Regionalnym Konkursie Plastycznym „Inspiracje muzyczne” w PSM Ist. w Augustowie:  I miejsce
Mateusz Stepka,  III miejsce  i nagroda specjalna p. Lilliany Anny Zielińskiej
 

GIMNAZJUM
KL.I-IIG
-II miejsce w szkolnym konkursie plastycznym ,,Moje bezpieczeństwo zależy ode mnie" zajął Kacper
Wojtulewicz
-wyróżnienie w konkursie plastycznym ,,Tradycje i Obyczaje Polaków" zorganizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku  otrzymał Mateusz  Judycki
-K. Karwowska – II miejsce, M. Judycki – III miejsce w konkursie plastycznym „Sto bajek Jana Brzechwy” w
Bibliotece Miejskiej w Augustowie

-uczniowie otrzymali wyróżnienie  w konkursie plastycznym ,,Legendy, podania i baśnie Augustowa"
zorganizowanym przez Bibliotekę Miejską w Augustowie
-nagrodę główną w konkursie plastycznym ,,Św. Jan Paweł II w harmonii z przyrodą" organizowanym
przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Surażu otrzymał Mateusz Judycki,  a Kacper Wojtulewicz -
wyróżnienie
-I miejsce w międzyszkolnym konkursie plastycznym ,,Razem w Europie" zorg. przez Specjalny
Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Waldemara Kikolskiego w B- stoku  zajął Kacper  Wojtulewicz,
Mateusz  Judycki otrzymał wyróżnienie
KL.II-IIIG
Z inscenizacją „Kwiat paproci” klasa wzięła udział XV Przeglądzie Grup Teatralnych  Osób
Niepełnosprawnych w B-stoku , w III Międzyszkolnym Festiwalu Prac Twórczych w Zespole Szkół
Samorządowych w Augustowie, gdzie zdobyli wyróżnienie, na rozdaniu nagród w konkursie
plastycznym, również zdobyli wyróżnienie za kolaż
W konkursie plastycznym Festiwal Palem - Sandra, Iza i Sebastian zdobyli wyróżnienia, a w
konkursie literackim „List do Jana Pawła II” - Sebastian Malinowski zajął II miejsce.

 
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

KL.I-II SSPP
Aleksandra Tyszka  - zajęła I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim „Jan Paweł II-nasz
patron”, I miejsce w konkursie plastycznym „Moje bezpieczeństwo zależy ode mnie”, Nagroda
Publiczności oraz Nagroda Specjalna w VIII Regionalnym Konkursie Plastycznym "Inspiracje
Muzyczne"
kl. II-IIIa
- w konkursie plastycznym "Moje bezpieczeństwo zależy ode mnie": II miejsce – Sylwia Palczewska,
III miejsce – Natalia Buławko,



-w konkursie recytatorskim ,,Jan Paweł II-Nasz Patron: II miejsce -  Natalia Buławko,
-w Wojewódzkim Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Białymstoku – Hubert Chilicki – I
miejsce,
-w VIII Regionalnym Konkursie Plastycznym ,, Inspiracje Muzyczne”: -Nagroda Specjalna- Sylwia
Palczewska i Mateusz Ruducha, -II miejsce – Hubert Chilicki, -III miejsce Natalia Buławko i Danuta
Haraburda.
Kl.IIIb
Uczniowie brali udział w VIII Regionalnym Konkursie Plastycznym „Inspiracje Muzyczne”
organizowanym przez PSM w Augustowie: nagroda specjalna - Karolina Kozłowska, I miejsce -
Klaudia Motybel, II miejsce - Łukasz Renkiewicz, III miejsce - Patrycja Korniłowicz, Emilia Pryzmont.

 

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze
Grupa I
Uczestniczka zajęć Wioleta Martyna Albinowska brała udział w XV Podlaskim  Przeglądzie Grup
Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego ,,I Ty możesz zostać aktorem” w Białymstoku, w czasie którego
z zespołem Rafa wystąpiła w inscenizacji ,,W krainie marzeń”. Swoje umiejętności motoryczne
zaprezentowała w czasie IX Podlaskiego Dnia Treningowego MATP w Białymstoku oraz VI
Augustowskiego Dnia Aktywności Motorycznej w Augustowie.
Grupa II
Uczennice uczestniczyły w obchodach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych i XV
Podlaskim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego „I Ty możesz zostać aktorem” ,
gdzie prezentowały swoje aktorskie uzdolnienia w przygotowanych inscenizacjach teatralnych
łączących ze sobą czarny teatr i teatr cienia.  Indywidualne osiągnięcia w sferze motorycznej
prezentowały w czasie IX Podlaskiego Dnia Treningowego MATP OS w Białymstoku i VI
Augustowskiego Dnia Treningowego MATP.
Grupa III w Studzienicznej
- zdobyła I nagrodę dla zespołu w XV Powiatowym Przeglądzie Plastyki Obrzędowej, II nagroda
trafiła do rąk Moniki Akusz i III nagroda do Marioli Masalskiej, zespół zdobył również wyróżnienie w
konkursie szopek bożonarodzeniowych.
 

Zespół Arabeska – Kolorowa Nutka w Regionalnym Przeglądzie Piosenki „Złota Nutka” w Suwałkach

KOŁO KOMUNIKACYJNO-DROGOWE
Działalność Koła komunikacyjno-drogowego (w ramach zajęć pozalekcyjnych) w bieżącym roku
szkolnym polegała głównie na przygotowaniu uczniów do zdobycia karty rowerowej. Podczas zajęć
uczniowie poznawali przepisy i znaki drogowe dotyczące pieszych i rowerzystów. Poznali też zasady
bezpieczeństwa dotyczące pasażerów w różnych środkach komunikacji.
Kilka zajęć poświęconych było zdobyciu umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Uczniowie mieli okazję przećwiczyć te umiejętności wspólnie z ratownikami straży pożarnej, którzy
uczestniczyli w zajęciach otwartych i chętnie dzielili się swoimi umiejętnościami i doświadczeniami.
Ponadto gimnazjaliści mieli możliwość poszerzyć swoje wiadomości z zakresu znajomości zasad
ruchu drogowego podczas spotkań z policjantami z Wydziału Ruch Drogowego KPP.
Swój pierwszy sprawdzian wiadomości i umiejętności zaliczyli w Miasteczku Ruchu Drogowego w
Suwałkach. Egzamin na kartę rowerową pod baczny okiem p. policjantów z drogówki wypadł
również pomyślnie. Pięciu gimnazjalistów: Katarzyna K., Michał M., Mateusz J., Kacper W. i
Sebastian M. zdobyli kartę rowerową. Gratulujemy!
Dodatkowo w ramach działalności koła trzech uczniów ze szkoły przysposabiającej do pracy zostało
przygotowanych do udziału w Wojewódzkim Turnieju Ruchu Drogowego w Białymstoku. Udział w
turnieju zakończył się sukcesem naszych uczniów: I miejsce zajął Hubert Chilicki, a II miejsce
Krzysztof Rutkowski. Klaudia Motybel zajęła III miejsce w testach, a V w ogólnej klasyfikacji, co też
jest dużym sukcesem, gdyż w Turnieju wzięło udział ponad 40 uczestników. Serdecznie dziękujemy
ratownikom Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie i funkcjonariuszom
policji KPP za owocną współpracę.

p. Elżbieta Barwicka

  



  

  

1. OLIMPIADA CZYNNOŚCI PRACY
8 czerwca 2017r. Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie był organizatorem wyjątkowej rywalizacji.
W Olimpiadzie Czynności Pracy wzięły udział trzy augustowskie placówki: Środowiskowy Dom
Samopomocy, Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy. To miejsca, gdzie
osoby z niepełnosprawnością intelektualną przygotowywane są do podjęcia pracy. Nauczyciele
Zespołu Szkół Specjalnych postanowili w tym roku w ciekawej formie pokazać augustowskim
pracodawcom rzeczywiste umiejętności osób z niepełnosprawnościami. Rywalizacja została
zorganizowana w formie zmagań olimpijskich. Każda drużyna liczyła sześciu zawodników. Startowali
oni w dziesięciu konkurencjach ukazujących ich umiejętności z zakresu pracy: pokojowej,
pomocnika kucharza lub pracownika prac remontowo – budowlanych.
Jury, w skład którego weszła m.in. pani Izabela Piasecka – przedstawicielka hotelarstwa
augustowskiego, oceniało rezultaty zawodników. Pod uwagę były brane jakość wykonania zadania
jak również  czas – ponieważ „czas to pieniądz” – prawda? Drużyny startowały w następujących
konkurencjach:

1. Nawlekanie pościeli



1. Nawlekanie pościeli
2. Składanie ręczników
3. Prasowanie
4. Odkurzanie
5. Obieranie ziemniaków
6. Krojenie warzyw
7. Ubijanie piany z białek przy użyciu miksera
8. Wkręcanie wkrętów przy użyciu wkrętarki
9. Montowanie uchwytów do szuflad

10.  Malowanie płyty karton gips
Zmaganiom towarzyszył niesamowity doping zgromadzonej widowni. Po wszystkich konkurencjach
okazało się, że jakość umiejętności czynności pracy zaprezentowanych podczas Olimpiady jest
bardzo wysoki i charakteryzuje wszystkich zawodników na zbliżonym poziomie. Świadczyły o tym
minimalne różnice w osiągniętych przez drużyny wynikach. Jednak jak na Olimpiadzie – ktoś wygrać
musiał. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna ze Środowiskowego Domu Samopomocy, na drugim
miejscu uklasyfikowała się Szkoła Przysposabiająca do Pracy, natomiast trzecie miejsce przypadło w
udziale dla Warsztatu Terapii Zajęciowej. Wszystkie drużyny zdobyły pamiątkowe puchary, a
zawodnicy zostali udekorowani medalami.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy umiejętności i postawy do pracy.
p. Elżbieta Chilicka, p. Robert Chilicki

  

  



 

Weseli Wędrowcy!!!
20.06.2017 roku uczniowie klas IV a, b i c Szkoły Podstawowej udali się na wycieczkę do Wioski
Wesołych Wędrowców w Nowej Wsi. Jest to kolejna osada mieszcząca się na Baśniowym Szklaku,
zaledwie kilka kilometrów od Suwałk.  Przy pięknej pogodzie i pełni energii zwiedzaliśmy wiejskie
zagrody, stragan pani Maciejowej z różnorodnymi owocami i warzywami, Kasiną Chatę, młyn
wiatrowy a w nim mieliśmy okazję poznać wygląd różnych zbóż.

  



Z Jankiem Wędrowniczkiem i krasnoludkiem Podziomkiem poznaliśmy zagadki z życia wsi, narzędzia
do łowienia ryb. Musimy wspomnieć, że nosiliśmy krasnoludkowe czerwone czapki, a ich magiczna
moc pozwoliła każdemu z nas zobaczyć prawdziwego krasnoludka. Zwiedziliśmy też bociani szlak,
którego pokonanie wymagało dużej odwagi i sprytu. Były też zabawy ruchowe – nić Ariadny,
przerzucanie gąbek i bitwa na gąbki, gra w gumę. Na zakończenie odbyło się ognisko z pysznymi
kiełbaskami. Serdecznie dziękujemy Panu Dyrektorowi, Romanowi Krzyżopolskiemu, za
zorganizowanie i ufundowanie transportu oraz Stowarzyszeniu Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych
„Wśród Nas” za wsparcie finansowe. Już nie możemy się doczekać kolejnej baśniowej wyprawy…

  

p. Agnieszka Turowska, p. Agnieszka Dobrowolska, p. Halina Szulewska

Wycieczka szkolna Mazury - Olsztyn
W dniach 12 - 13 czerwca 2017 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych wyjechali na wycieczkę do
Olsztyna. Pierwszym punktem programu było zwiedzanie Konsulatu Św. Mikołaja w Kętrzynie.
Uczniowie, o tak nietypowej porze roku, przenieśli się w baśniowy świat. Uczestnicy wycieczki
poznali proces powstawania bombek. Dodatkową atrakcją było samodzielne zdobienie ich.
Niezapomnianych wrażeń dostarczyła młodzieży „Ziołowa Dolina”. Tutaj uczestnicy wycieczki
zakwaterowali się oraz zjedli smaczny obiad. Po obiedzie animatorzy pokazali zwierzęta
zamieszkujące dolinę, hodowlę ziół oraz zaproponowali mnóstwo ciekawych konkursów i zabaw. 
Dopełnieniem był wspólny grill i dyskoteka. Kolejnego dnia, po porannej pobudce i wyśmienitym
śniadaniu, młodzież, wraz z opiekunami, wyruszyła do Olsztyna. Głównym punktem wizyty w tym



śniadaniu, młodzież, wraz z opiekunami, wyruszyła do Olsztyna. Głównym punktem wizyty w tym
mieście było zwiedzanie Starówki oraz wizyta w planetarium. Z Olsztyna autokar zawiózł
wycieczkowiczów do Mikołajek. Spacer po nich oraz zabawy w Aquaparku przypomniały wszystkim o
zbliżających się wakacjach. Po sytym obiedzie około godziny 17.00 uczniowie pełni wrażeń,
zmęczeni, ale szczęśliwi, wrócili do domu.

p. Katarzyna Niedźwiecka, p. Katarzyna Kasjanowicz

  

  

  



  

  

  



  

 
 

Rok sportowy 2016/2017 w lekkim skrócie…
To był wyjątkowy rok, jeszcze na dobre się nie rozpoczął a nasza placówka stanęła przed wielkim wyzwaniem
sportowo – logistycznym. Zostaliśmy współorganizatorami zawodów ogólnopolskich w kolarstwie. Pierwotnie
zawody miały być rozegrane w Białymstoku, jednak z przyczyn technicznych w ostatniej chwili Ogólnopolski
Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych rozegrano w Augustowie. Następna impreza sportowa odbyła się w
Koninie. Do kadry województwa do lat 21 zostało powołanych 4 uczniów, a do drużyny seniorskiej 1 absolwent.
Podczas Ogólnopolskiego Turnieju Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych drużyn 7 – osobowych nasi zawodnicy, wraz
ze swoimi drużynami, wywalczyli w swoich kategoriach sprawnościowych pierwsze i drugie miejsce. Na
początku grudnia 1 uczeń i 2 absolwentów wyjechało na obóz sportowy do Zakopanego, w ramach przygotowań
do Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych Austria 2017. W tym samym czasie w szkole został
rozegrany Gwiazdkowy Mityng Pływacki o Puchar św. Mikołaja, w którym wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół
Specjalnych w Augustowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Suwałkach. Rok sportowy 2017
rozpoczął się Integracyjnym Turniejem Bowlingowym w Suwałkach. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie
szkoły podstawowej i gimnazjum, tworząc dwie drużyny w dwóch kategoriach wiekowych. W marcu nasi
reprezentanci razem z kadrą kraju hokeja halowego wywalczyli brązowy medal podczas Światowych Zimowych
Igrzysk  Olimpiad Specjalnych Austria 2017r.  Po powrocie do kraju zostało zorganizowane spotkanie
olimpijczyków ze społecznością szkolną, na której nie zabrakło lokalnej prasy oraz przedstawicieli władz
powiatu augustowskiego. Podczas tego spotkania nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali naukę
pływania w roku szkolnym 2016/2017, której efektem końcowym była prezentacja umiejętności pływackich
zaprezentowanych podczas szkolnej imprezy „Z Pływaniem za Pan Brat”. Wszystkim uczestnikom imprezy
zostały wręczone pamiątkowe medale. Kilka dni później zostały zorganizowane badania sportowe
przeprowadzone przez lekarza medycyny sportowej w ramach aktualizacji dokumentacji sportowej
pozwalającej uczniom szkoły na start w zawodach. W badaniach wzięło udział 48 uczniów i absolwentów
szkoły. Następnie w rywalizacji sportowej reprezentowali nas uczniowie zespołów rewalidacyjno –
wychowawczych, podczas Podlaskiego Dnia Aktywności Motorycznej który się odbył w Białymstoku. Nasi
uczniowie wrócili z trzema złotymi medalami. Kolejnym kwietniowym  wyzwaniem była organizacja Podlaskiego
Mityngu w Biegach Przełajowych Augustów 2017r., w którym wystartowało ok. 100 zawodników całego
województwa podlaskiego. Naszą szkołę reprezentowało 36 uczniów, co przyniosło spory dorobek medalowy. W
maju na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej w ramach Europejskiego Tygodnia Piłki Nożnej naszą
szkołę reprezentowały dwie drużyny męskie zajmując kolejno drugie i trzecie miejsce w swoich grupach
sprawnościowych. Natomiast nasze panie, które także wzięły udział w turnieju, wywalczyły drugie miejsce.
Dopiero wróciliśmy z Dąbrowy, a już organizowaliśmy Augustowski Dzień Aktywności Motorycznej MATP, w
którym wzięło udział 26 uczniów naszej szkoły.  Chwila wytchnienia i na początku czerwca 14 uczniów i
absolwentów ścigało się w Podlaskim Mityngu Kolarskim Olimpiad Specjalnych Dąbrowa Białostocka 2017r. Było
to nowe doświadczenie, gdyż nasi zawodnicy po raz pierwszy wystartowali w tego typu rywalizacji. Na
zakończenie sezonu wystartowaliśmy w I Integracyjnym Turnieju Bocci w Suwałkach. Jest to zupełnie nowa
dyscyplina sportu więc potraktowaliśmy te zmagania jako nowe doświadczenie, ale za rok postaramy się
powalczyć o medale.

  



  

Podsumowując:
Organizowaliśmy imprezy sportowe o zasięgu ogólnopolskim (1), wojewódzkim (1), lokalnym (1),

szkolnym (2), badania lekarskie (1).
Braliśmy udział w imprezach sportowych o zasiągu międzynarodowym (1), ogólnopolskim (1),

wojewódzkim (5), lokalnym (3), szkolnym (2),  obóz sportowy (1).
Osiągnęliśmy  następujące wyniki w imprezach sportowych o zasięgu międzynarodowym,

ogólnopolskim i wojewódzkim:
VII Podlaski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych Dąbrowa Białostocka 2017

Danuta Haraburda Kormorany 1000 01:54,68 2 srebro

Danuta Haraburda Kormorany 2000 04:06,64 2 srebro

Hubert Chilicki Kormorany 500 00:55,45 2 srebro

Hubert Chilicki Kormorany 1000 02:07,11 3 brąz

Kacper Pokorski Kormorany 500 01:00,50 1 złoto

Kacper Pokorski Kormorany 1000 02:05,58 2 srebro

Kacper Wojtulewicz Kormorany 500 00:55,11 1 złoto

Kacper Wojtulewicz Kormorany 1000 01:55,70 3 brąz

Katarzyna Kuklicz Kormorany 500 01:20,08 3 brąz

Katarzyna Kuklicz Kormorany 1000 02:30,27 3 brąz

Klaudia Motybel Kormorany 500 01:14,54 2 srebro

Krzysztof  Rutkowski Kormorany 1000 01:42,23 1 złoto

Krzysztof  Rutkowski Kormorany 2000 03:37,62 3 brąz

Mateusz Judycki Kormorany 500 01:00,71 2 srebro

Mateusz Judycki Kormorany 1000 02:19,37 3 brąz



Mateusz Judycki Kormorany 1000 02:19,37 3 brąz

Michał Żukowski Kormorany 500 01:06,84 2 srebro

Patrycja Jakubowska Kormorany 500 00:58,76 1 złoto

Patrycja Jakubowska Kormorany 1000 02:01,53 3 brąz

Patryk Mordaszewski Kormorany 2000 03:19,18 2 srebro

Sebastian Malinowski Kormorany 1000 01:47,41 1 złoto

Sebastian Malinowski Kormorany 2000 03:41,58 3 brąz

IX PODLASKI MITYNG W BIEGACH PRZEŁAJOWYCH OLIMPIAD SPECJALNYCH AUGUSTÓW 2017

Aleksandra Karpińska Kormorany 100  1 złoto

Bogusława Grajewska Kormorany 800 03:16,00 1 złoto

Damian Mościński Kormorany 100  2 srebro

Danuta Haraburda Kormorany 800 03:30,00 3 brąz

Dominik Wardziejewski Kormorany 100  3 brąz

Hubert Chilicki Kormorany 800 02:44,00 1 złoto

Julia Bohonko Kormorany 100  3 brąz

Kacper Pokorski Kormorany 400 01:41,00 3 brąz

Kacper Wojtulewicz Kormorany 400 01:22,00 1 złoto

Karolina Kozłowska Kormorany 400 02:29,00 3 brąz

Katarzyna Kuklicz Kormorany 800 03:25,00 2 srebro

Klaudia Motybel Kormorany 400 01:56,00 1 złoto

Krystian Trochimowicz Kormorany 100  2 srebro

Magdalena Grajewska Kormorany 400 01:27,00 2 srebro

Mateusz Ruducha Kormorany 400 02:34,00 3 brąz

Mateusz Stepka Kormorany 100  1 złoto

Natalia Buławko Kormorany 400 01:45,00 2 srebro

Sebastian Malinowski Kormorany 800 03:00,00 1 złoto

Sylwia Palczewska Kormorany 400 02:05,00 2 srebro

Podlaski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Dąbrowa Białostocka

Bogusława Grajewska Kormorany 2 srebro

Danuta Haraburda Kormorany 2 srebro

Hubert Chilicki Kormorany 2 srebro

Izabela Goliczewska Kormorany 2 srebro

Kacper Pokorski Kormorany 3 brąz

Kacper Wojtulewicz Kormorany 3 brąz

Katarzyna Kuklicz Kormorany 2 srebro

Krzysztof Rutkowski Kormorany 2 srebro

Magdalena Grajewska Kormorany 2 srebro

Mateusz Judycki Kormorany 3 brąz

Mateusz Ruducha Kormorany 3 brąz

Michał Lenkiewicz Kormorany 2 srebro

Michał Milkiewicz Kormorany 3 brąz

Natalia Buławko Kormorany 2 srebro



Natalia Buławko Kormorany 2 srebro

Patryk Mordaszewski Kormorany 2 srebro

Sebastian Malinowski Kormorany 3 brąz

Tomasz Goworowski Kormorany 2 srebro

Światowe Zimowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych Austria 2017
Hokej Halowy

Krzysztof Rutkowski Kormorany 3 brąz

Michał Lenkiewicz Kormorany 3 brąz

Tomasz Goworowski Kormorany 3 brąz

Podlaski Dzień Aktywności Motorycznej MATP Białystok 2017r.

Tomasz Kaczmarek Kormorany 1 złoto

Kinga Skolak Kormorany 1 złoto

Martyna Albinowska Kormorany 1 złoto

 Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Konin 2017

Hubert Chilicki Kormorany 2 srebro

Krzysztof Rutkowski Kormorany 2 srebro

Michał Lenkiewicz Kormorany 2 srebro

Sebastian Malinowski Kormorany 2 srebro

Tomasz Goworowski Kormorany 1 złoto

 

Rok szkolny 2016/2017 – ilość krążków:
14 – złoto

29 – srebro
23 – brąz

razem – 66 medale
Jako prezes Klubu Sportowego Olimpiad Specjalnych „Kormorany” działającego przy Zespole Szkół
Specjalnych w Augustowie, chciałbym na zakończenie sezonu 2016/2017 pogratulować wszystkim
zawodnikom wyników, życzyć dalszych sukcesów sportowych.

Ze sportowym pozdrowieniem
Robert Chilicki

 Spotkanie z autorką
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w naszej szkole odbyło się zwykłe -
niezwykłe spotkanie autorskie. Pani Ula Sieńkowska - Cioch przedstawiła na nim swój debiut
literacki czyli książkę pod tytułem „Przygody jeża Szymona”. Spotkanie z autorką zaczęło się od
wywiadu, który przeprowadzili z nią uczniowie gimnazjum. Wcześniej w klasie zastanawiali się, co
ich interesuje, jeśli chodzi o treść książki, proces jej wydania, a także pracę samego pisarza. Na
spotkaniu zaś, na którym pojawili się również wszyscy uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy,
wzięli świeżo upieczoną autorkę w krzyżowy ogień pytań. Po wywiadzie przeprowadzonym przez Izę
i Sebastiana, Iza odczytała zebranym fragment powieści o jeżu Szymonie. Na zakończenie pani Ula
przeprowadziła zgaduj zgadulę, w której poprawne odpowiedzi nagradzane były kolorowankami z
różnymi zwierzętami występującymi w książce. Kto był obecny, to już wie, ile może ważyć gniazdo
bociana i ile igieł ma jeż. Kto przegapił spotkanie, niech żałuje. Na pocieszenie informujemy, że
autorka podarowała egzemplarz autorski wraz z dedykacją do szkolnej biblioteczki.

 



 

Dzień Dziecka
1 czerwca bieżącego roku wszystkie dzieci małe i duże z naszego zespołu szkół czekał dzień pełen
atrakcyjnych niespodzianek. Po zebraniu się w budynku w Al. K. Wyszyńskiego wyruszyliśmy do
portu żeglugi, gdzie już czekała na nas jednostka pływająca w postaci statku „Sajno”. Po wejściu na
pokład i rozlokowaniu się w różnych jego miejscach (ze względu na wietrzną i deszczową aurę
większość pasażerów znalazła się szybko w jego dolnych częściach) wyruszyliśmy w rejs. Pomimo
niepogody humory wszystkim dopisywały wyśmienite, a w czasie śluzowania liczni śmiałkowie
odważyli się wyjść na dziób statku, by podziwiać myśl inżynierską budowniczych Kanału
Augustowskiego. Podróż do Studzienicznej minęła bardzo szybko. Tam zostaliśmy przyjęci w
niezwykle gościnne progi Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi, które razem z Zespołem Szkół Specjalnych organizowało całą imprezę.
Pobyt w DPS rozpoczęliśmy prezentacją teatralną „Kwiat paproci” w wykonaniu uczniów gimnazjum.
Potem mieszkanki DPS Studzieniczna zaprezentowały swój pokaz taneczny. Oba występy zostały
ciepło przyjęte przez publiczność, która nie szczędziła oklasków. Następnie wszyscy mali i duzi
ruszyli w tany w rytm przebojów wybieranych przez naszego ulubionego DJ-a. W przerwie tańców
odbył się krzepiący i baaardzo smaczny posiłek. Nikomu nie chciało się opuszczać gościnnych progów
DPS Studzieniczna, zwłaszcza tak „prozaicznym” środkiem transportu jak autobus. Tym serdeczniej
dziękujemy Panu Staroście i Zarządowi Powiatu Augustowskiego za dofinansowanie rejsu statkiem
do Studzienicznej.

p. Urszula Sieńkowska-Cioch

 

 



 

WIEŚCI Z NAUCZANIA INDYWIDUALNEGO!!!
Za nami kolejny rok nauki. Wiosna pobudza nas wszystkich do działania. Tak jak w całej szkole u
Tomasza działo się też bardzo dużo. Tomek wraz ze swoją panią są bardzo aktywni i mobilni, nie
obce są dla nich podróże. Te najbliższe i najczęstsze autobusami komunikacji miejskiej pozwoliły na
to, że Tomasz był aktywnym uczestnikiem wielu imprez integracyjnych. Brał udział w MATP w
Białymstoku oraz naszym wewnątrzszkolnym. Był obecny na koncercie w Szkole Muzycznej. Jeszcze
w maju uczestniczył w lekcji otwartej w Bibliotece Miejskiej gdzie miał okazję do spotkania się ze
swoimi kolegami i koleżankami ze szkoły podstawowej. Uczestniczył w imprezie z okazji Dnia
Rodzica/Opiekuna, w  Dniu Dziecka w Studzienicznej.  Myślę, że był nieco zdziwiony, kiedy osobiście
mógł uczestniczyć w zakupie obuwia, naprawdę wykazał się dużą cierpliwością i zrozumieniem.
Poprzez wycieczki ciągle nie przestaje podróżować po swojej najbliższej okolicy.

  

  



Monika natomiast przypominała i poznawała swoje dalsze i bliższe okolice zamieszkania poprzez
wiosenne wycieczki. Podczas zajęć w domu aktywnie uczestniczyła w zajęciach ruchowych, 
muzycznych (które uwielbia), na miarę swoich możliwości brała udział w pracach plastycznych,
często przysłuchiwała się czytanym tekstom bajek, wierszy opowiadań, które zresztą bardzo lubi. W
związku z tym w  najbliższym czasie planujemy jeszcze odwiedzić Bibliotekę Miejską.

 
p. Iwona Bagińska

„Nasza Kolorowa Nutka”
18 maja już po raz 21 odbył się w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym Nr 1 w Suwałkach
Festiwal Piosenki „Złota Nutka”. I my też tam byliśmy. Tym razem postanowiliśmy zaprezentować
umiejętności taneczne. Naszą szkołę reprezentował zespół taneczny „Arabeska” czyli: Iza, Klaudia,
Karolina, Michał, Mateusz R. i Mateusz J., w formacji tanecznej hip-hop, do utworu „ Space jam”.
W sumie odbyło się 17 bardzo różnorodnych prezentacji. Spotkanie umożliwiło zaprezentowanie na
scenie swoich talentów i umiejętności przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną, było też
okazją do wspólnej zabawy i integracji. Cieszymy się bardzo z naszej „Kolorowej Nutki”, a także z
udziału w tego typu imprezie i już teraz planujemy, co będziemy mogli zaprezentować za rok.

Opiekunowie:
p. Iwona Bagińska, p. Ewa Poważa

  



  

 

DZIŚ DZIEŃ DZIECKA!
 

AUTORZY: UCZNIOWIE KLASY I-II GIMNAZJUM
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Dzień Mamy

 



 

 



 

 

Poznajemy zawody naszych Rodziców
Majowe Święto Pracy – najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej rozpoczęli od poznania zawodów



najbliższych im osób. Propozycję współorganizacji zajęć tematycznych przyjęli Rodzice z ogromnym
entuzjazmem. Pojawiły się plany, dyskusje, rozmowy i rozmaite propozycje… jakby to

przeprowadzić???
Na pierwszą linię frontu zaprosiliśmy panią Kasię – mamę Marysi, która jest logopedą. Pani Kasia
uczestniczyła w przygotowanym wywiadzie, opowiadała nam o swojej pracy – której jest
niewątpliwie pasjonatką. Przećwiczyła nas w zabawach oddechowych, artykulacyjnych,
skojarzeniowych…  Dmuchaliśmy w zaczarowane kulki i barwne piórka, zjadaliśmy języczkiem proso,
karmiliśmy głodnego króliczka.

  

Kolejnym gościem była pani Sylwia – mama Oli, która wykonuje najtrudniejsze zadanie świata –
organizuje pracę domową. O swoich obowiązkach opowiadała nam demonstrując na zdjęciach liczne
czynności dnia codziennego. Oczywiście musieliśmy włączyć się do prac domowych – „wypraliśmy”
chusteczki, rozwiesiliśmy je na sznurku, rozpoznawaliśmy akcesoria pomocnicze w porządkowaniu,
słuchaliśmy dźwięków elektrycznych sprzętów domowych.

  

Następnie zaprosiliśmy panią Emilkę – mamę Marty… i tu się zaczęły schodki… bo pani Emilka
pracuje w bankowości. No cóż, nasze dzieci wkroczyły w świat dorosłych – poznały monety,
banknoty oraz ich wartość, dowody osobiste, karty bankowe oraz podpisywały cyrograf na kredyt…
no i wybrały się do klasowego sklepu na zakupy. Potem (po miesiącu – zgodnie z kartą kalendarza)
nastąpiło malutkie rozczarowanie – i już wiemy, że jeżeli nie mamy pieniędzy na spłatę kredytu to
pojawiają się kłopoty…



pojawiają się kłopoty…

  
Zwieńczeniem spotkań z Rodzicami były zajęcia z panią Małgosią – mamą Oli, która pracuje w
schronisku dla zwierząt „Sonieczkowo”.  Tradycyjne przeprowadziliśmy wywiad, dowiedzieliśmy się
o sposobach prawidłowej opieki nad psami, poznaliśmy ich zwyczaje, naśladowaliśmy zwierzęce
emocje i sposoby komunikacji. Największą atrakcją była mała niespodzianka – pani Małgosia
przyniosła ze sobą…  dwa malutkie zajączki, których karmienie – było magicznym doświadczeniem.

  
Cel został osiągnięty – wszyscy uczniowie wiedzą, jaki zawód wykonują ich Rodzice i jak ważna jest

ich praca. Zgodnie z grzecznościową zasadą - wszyscy Rodzice zostali obdarowani własnoręcznie
przez ich dziecko wykonaną lurką z symbolem prac, które wykonują.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomoc w organizacji zajęć tematycznych!!!
Uczniowie i wychowawczyni klasy B. Augustynowicz

Duży sukces plastyczny uczniów klasy I-II
Gimnazjum

Uczniowie klasy I-II Gimnazjum wzięli udział w wojewódzkim konkursie plastycznym, którego
przedmiotem było wykonanie plakatu na temat "Razem w Europie". Patronatem konkursu był

Dyrektor SOSW im. W. Kikolskiego w Białymstoku oraz Stowarzyszenie Międzynarodowej i
Mędzykulturowej Wymiany "ANAWOJ". Celem realizacji zadań konkursowych było, oprócz rozwijania

aktywności twórczej i zainteresowań młodzieży, kształtowanie świadomości młodych ludzi jako
obywateli Europy.

I miejsce w kategorii klas gimnazjalnych zajął Kacper Wojtulewicz, a wyróżnienie otrzymał
Mateusz Judycki.

Prace zostały wykonane pod opieką pani Bożeny Łukaszewicz.
Gratulujemy!!!

 



 
KACPER WOJTULEWICZ                                                                               MATEUSZ JUDYCKI

 
INNE PRACE UCZNIÓW

 MICHAŁ MILKIEWICZ

 KARINA KARWOWSKA

 KATARZYNA KUKLICZ



 KATARZYNA KUKLICZ

„Drzewko przyjaźni…”
Dnia 27.04.2017r. cała społeczność szkoły podstawowej uczestniczyła w spotkaniu integracyjnym z młodzieżą
Zespołu Szkół Społecznych STO w Augustowie. Inicjatorem dwuletnich  spotkań jest pani Joanna Denert, która
wraz ze swoimi uzdolnionymi uczniami grupy „Uskrzydleni” cyklicznie organizuje nam chwile pełne emocji,
wzruszeń, kontaktów i relacji koleżeńskich z młodzieżą szkolną.
Każde spotkanie organizowane jest pod hasłem przewodnim – tym razem było to „Drzewko przyjaźni…”. Od
pierwszych chwil zostaliśmy włączeni do zadań aktywizujących ( malowanie, lepienie, klejenie, wycinanie,
konstruowanie…) w efekcie których powstały pamiątkowe drzewka symbolizujące pozytywne uczucia wobec
osób, które znamy i kochamy.

 

 



 

 

Podczas wspólnych zajęć wykorzystywaliśmy różnorodne  materiały i pomoce dydaktyczne, które rozbudzały
nasza kreatywność i zaangażowanie twórcze. Wszystkie niespodzianki i podarunki uczniowie otrzymali dzięki

darczyńcom Fundacji PKO Banku Polskiego.
 



Serdecznie dziękujemy Wolontariuszom oraz Sponsorowi.

ZAPRASZAMY!
 



 
 

Czytamy, czytamy, czytamy..
W ramach XIV edycji programu Tydzień Bibliotek, 11.05.2017r. zaprosiliśmy społeczność szkolną na
lekcję otwartą do Miejskiej Biblioteki Publicznej w naszym mieście. Celem naszym było
podkreślenie roli biblioteki i czytania w poprawie jakości naszego życia, edukacji, poznanie zawodu
bibliotekarza i zainteresowanie książką oraz poszerzenie kontaktów społecznych i kształtowanie
umiejętności wychowawczych. Wspólnie uczyliśmy się i bawiliśmy się w gronie uczniów szkoły
podstawowej, zespołów rewalidacyjno-wychowawczych i nauczania indywidualnego czytając
„Lokomotywę” Juliana Tuwima. Różnorodność  przygotowanych  treści zajęć uaktywniła wszystkich
uczestników zgodnie z ich możliwościami  i zainteresowaniami. Lekcja pozwoliła na aktywne
obcowanie z książką i spotkanie koleżeńskie.

p. I.Bagińska, p. H.Szulewska

 

 

 

 



 

 

Dnia  24.04.2017r. odwiedziły nas uczennice Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1, z  kl. VI F z
wychowawczynią p. Elą Kierklo. Powodem spotkania było wzajemne poznanie się przy wspólnym
czytaniu bajki „Kopciuszek” oraz zaprezentowanie jej w przygotowanej żartobliwej interpretacji
„Kopciuszek na wesoło”. Występ kabaretu zgromadził całą społeczność naszej szkoły.
Spotkanie było dobrą okazją do poznania nowych osób, kontaktu z kulturą i czasem utrwalania
poprawnych zachowań społecznych.

p. H. Szulewska

 



 

LAUREACI KONKURSU PLASTYCZNO -
LITERACKIEGO

Uczniowie Gimnazjum nr 5 Specjalnego odnieśli sukcesy w Konkursie plastyczno - literackim
skierowanym do szkół z terenu

województwa podlaskiego, których Patronem jest Św. Jan Paweł II.

Celem konkursu była integracja uczniów i nauczycieli wokół przesłania płynącego  z nauczania Św.
Jana Pawła II.

W części literackiej „List do patrona mojej szkoły - Św. Jana Pawła II”
II miejsce zajął uczeń Pani Urszuli Sieńkowskiej – Cioch – Sebastian Malinowski.

W części plastycznej „Św. Jan Paweł II w harmonii z przyrodą”
I  miejsce uzyskał uczeń klasy I – Mateusz Judycki,

a wyróżnienie - Kacper Wojtulewicz, którzy wykonali prace pod kierunkiem
Pani Bożeny Łukaszewicz.



 

XIII ZJAZD PODLASKIEJ RODZINY SZKÓŁ IM.
JANA PAWŁA II

„Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod
prąd..."

Jan Paweł II
 

11 maja 2017 roku w Zespole Szkół i Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Surażu odbył się XIII
Zjazd Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II, w którym uczestniczyła delegacja naszej szkoły w
osobach: dyrektor p. Roman Krzyżopolski, wicedyrektor p. Bożenna Łukaszewicz, poczet
sztandarowy i opiekunowie.
Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Arcybiskupa Edwarda
Ozorowskiego w kościele p.w. Bożego Ciała w Surażu. Po mszy św. nastąpił przemarsz mażoretek,
orkiestry dętej i 34 pocztów sztandarowych ulicami miasta do budynku szkoły. W murach szkoły
uczestników zjazdu przywitała dyrektor szkoły. Zgromadzeni  obejrzeli interesującą i pouczającą
część artystyczną w wykonaniu uczniów. Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród
laureatom konkursu plastyczno - literackiego. Z naszej szkoły nagrody otrzymali: Mateusz Judycki,
Kacper Wojtulewicz i Sebastian Malinowski. Spotkanie zakończyło się występem mażoretek i
pysznym poczęstunkiem.

p. Agnieszka Sobota, p. Joanna Bienasz

  



  

  



  

100 LAT… NASZYM JUBILATOM !!!
Prawidłowe relacje i zachowania - społecznie akceptowane, stanowią priorytet w pracy
wychowawczej naszej szkoły. Pożądaną formą kształtowania oczekiwanych postaw jest umiejętne
aranżowanie sytuacji  wiarygodnych i rzeczywistych – spójnych z okolicznościami środowiska
domowego i społecznego. Uroczyste obchody urodzin naszych uczniów, to dzień, który sprzyja
celebrowaniu Ich święta – to dzień, w którym Jubilat jest gospodarzem przyjęcia!
Poprzez trening umiejętności społecznych (TUS) takie kompetencje nabywają nasi uczniowie.
Marta i Tomek byli gospodarzami czwartkowego przyjęcia – obchodzili urodziny!!! W takim dniu
cała społeczność szkolna doskonali formułę składania życzeń – jak też dziękowania za nie!

 

 
Następnie wspólnie nakryliśmy imprezową zastawę stołową do przygotowanego przez Rodziców
poczęstunku. Nasi Jubilaci – wtykali w tort odpowiednią ilość świeczek, które z aprobatą  zostały
zdmuchnięte.

 



 

 
Kolejną umiejętnością społeczną jest krojenie oraz podawanie gościom porcji pysznego tortu –

pamiętając oczywiście o zwrotach grzecznościowych!

  
Zaplanowaliśmy również czas na swobodną zabawę oraz wykonanie urodzinowych kart,

podsumowując wszystkie wzorowe zachowania.

Naszym bohaterom dnia
życzymy uśmiechu, radości i wszystkiego najlepszego!!!

 
Uczniowie klasy I – II – III

Wychowawczyni B. Augustynowicz

VI AUGUSTOWSKI DZIEŃ TRENINGOWY MATP
Dnia 25 kwietnia 2017r odbył się w naszej szkole VI Augustowski Dzień Treningowy MATP. W imprezie
wzięli udział uczniowie szkoły podstawowej, nauczania indywidualnego i uczestniczki zespołów
rewalidacyjno-wychowawczych. Zgodnie z ideą tego szczególnego dnia, uczestnicy czynnie brali
udział w wykonywaniu wybranych aktywności motorycznych, promowali swoje indywidualne
możliwości i umiejętności oraz integrowali się ze społecznością szkolną. Miłym akcentem a zarazem
„rozgrzewką” przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji był występ nowej uczennicy – Kasi,



„rozgrzewką” przed rozpoczęciem poszczególnych konkurencji był występ nowej uczennicy – Kasi,
która zatańczyła do piosenki „Zawody zacząć czas”. W wykonywaniu aktywności motorycznych,
wspieraniu i dopingowaniu naszych małych sportowców pomagał gość specjalny, którym był duży,
uśmiechnięty królik. Nasi dzielni sportowcy wykonywali zadania najlepiej i najpiękniej jak tylko to
oni potrafią, cieszyli się, śmiali, starali się z całych sił. Po wykonaniu wszystkich konkurencji,
uczestnicy losowali kolorowe znaczki z podobizną królika, a następnie w grupach układali hasła na
temat sportu, które później wspólnie zostały odczytane. Na zakończenie Pani Wicedyrektor
pogratulowała uczestnikom imprezy a także wręczyła pamiątkowe dyplomy, medale i upominki. Jak
co roku, był to wyjątkowy dzień, pełen radości, uśmiechu, ruchu, przezwyciężania wszelkich
słabości i okazywania ogromnej siły i woli ducha. Serdecznie wszystkim dzielnym sportowcom
dziękujemy i gratulujemy !

p. Daria Dębowska, p. Agata Renda
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„Ratujemy i uczymy ratować”

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Jana Pawła II w Augustowie uczestniczyli w zajęciach w
ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”
organizowane przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Podczas zajęć uczniowie doskonalili
umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Uczniowie uczyli
się prawidłowego uciskania klatki piersiowej z wdechami ratowniczymi przy wykorzystaniu
fantomów. Na zakończenie wspólnie obejrzeliśmy film podsumowujący „Doktor Kręciołek.”
 

Łańcuch przeżycia to 4 proste czynności, dzięki którym osoby poszkodowane w wypadkach
mają największe, nawet 90 % szanse na przeżycie.

Dla przypomnienia – czynności wchodzące w skład łańcucha przeżycia:
1. Zadzwoń po pomoc!
Im szybciej wezwiemy Pogotowie Ratunkowe (999 lub 112), tym dajemy większą szansę na przeżycie
osobie poszkodowanej. Podczas wzywania pomocy powinniśmy udzielić informacji na temat miejsca
wypadku, stanu osoby poszkodowanej i przebiegu sytuacji.
2. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO) – Uciskaj!
Jeśli osoba poszkodowana nie oddycha – należy jak najszybciej rozpocząć resuscytację, czyli uciski
klatki piersiowej i wdechy ratownicze, w systemie 30 ucisków i 2 wdechy. Im szybciej ją zaczniemy,
tym szanse osoby poszkodowanej są większe! Wykonując uciski klatki piersiowej, zastępujemy pracę
serca i powodujemy, że jej krew przepływa przez najważniejsze tkanki, a wdechy ratownicze
zaopatrują jej krew w tlen. Dzięki temu organizm jest cały czas dotleniony. Klatkę piersiową
uciskamy na środku, mocno i szybko, 30 razy w tempie około 100 na minutę. Wdechy ratownicze
wykonujemy zaciskając nos osoby poszkodowanej, odchylając jej głowę (co pozwala udrożnić drogi
oddechowe) i wprowadzając powietrze do ust przez ok. 1 sekundę.
3. Użyj AED! (Jeśli urządzenie to znajduje się  pobliżu.)



3. Użyj AED! (Jeśli urządzenie to znajduje się  pobliżu.)
Jest to urządzenie niezwykle proste w obsłudze i do jego użycia nie jest potrzebne żadne szkolenie.
AED po włączeniu zacznie wydawać polecenia głosowe i wystarczy się do nich stosować. To
urządzenie pokieruje nas przez wszystkie działania. AED daje impuls, który daje szansę na
przywrócenie akcji serca.
4. Opieka medyczna.
Każda osoba poszkodowana, która przeszła przez pierwsze ogniwa łańcucha przeżycia, musi znaleźć
się pod opieką medyczną (personelu z Pogotowia Ratunkowego, a następnie w szpitalu).

p. Beata Augustynowicz, p. Agnieszka Dobrowolska

 

 

   

 



Święto Konstytucji 3 Maja
Dzisiaj w naszej szkole obchodziliśmy uroczystość z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Najpierw
zaśpiewaliśmy hymn państwowy. Potem Iza Goliczewska przeczytała krótką informację o
konstytucji. Następnie przemawiał pan dyrektor. Po wyjściu pocztu zaczęła się część artystyczna. W
tej części wystąpili z recytacją wierszy: Karina Karwowska i Mateusz Judycki. Potem był gwóźdź
programu - rozmowa z zespołem ekspertów ze szkoły społecznej, którzy przybliżyli nam historię
Konstytucji 3 Maja i okoliczności jej powstania. Rozmowę prowadzili: lza Goliczewska i Sebastian
Malinowski. To była ciekawa rozmowa. Potem widownia rozwiązała krzyżówkę. Po niej trzy zespoły
złożone z uczniów z naszej szkoły i zaproszonych gości układały puzzle związane z tematem
Konstytucji 3 Maja. Na zakończenie Sandra Przyłucka z Weroniką Kamińską rozdały wszystkim
uczniom pamiątkowe kolorowanki przy akompaniamencie piosenki o majowej jutrzence.
Tekst ułożyły: Weronika Kamińska, Sandra Przyłucka i pani Ula Cioch

 

 



 

Nasi wspaniali aktorzy w Białymstoku
27.04.2017 roku dwie grupy teatralne z naszej szkoły „Rafa” oraz „Marzyciele”, wzięły udział w XV
Wojewódzkim Przeglądzie Grup Teatralnych Szkolnictwa Specjalnego ,,I Ty Możesz Zostać Aktorem”,
który odbył się na terenie Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury ,,Spodki” w
Białymstoku.      Zespół „Rafa” zaprezentował się z teatrem cieni i czarnym teatrem w
przedstawieniu ,,W Krainie Marzeń”, natomiast zespół „Marzyciele” zaprezentował inscenizację pt.
,,Kwiat Paproci”.  Wyjazd ten dostarczył naszym uczniom wielu pozytywnych wrażeń, był okazją do
integracji. Uczniowie oprócz zaprezentowania swoich umiejętności aktorskich mieli możliwość
oglądać występy innych aktorów. Wielką niespodzianką był występ ,,czarodzieja”, iluzjonisty, który
z humorem wprowadził nas w świat magii. Reprezentanci naszej grupy, również zaprezentowali się
obok niego na scenie w czasie prezentowania jednej z jego sztuczek.
Nasi uczniowie spisali się na medal. W czasie wyjazdu przestrzegali norm społecznych, bardzo
kulturalnie zachowywali się w czasie obiadu oraz w czasie spożywania herbatki z ciasteczkiem.
Umilali nam drogę wspólnym śpiewem oraz czytaniem książki. Zdobyli sympatię kierowcy, który
zaproponował dalsze wspólne wyjazdy. Z taką grupą można jechać ,,na koniec świata”. Uczestniczki
zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z zespołu ,,Rafa” udowodniły, że także w atrakcyjny sposób
potrafią zaprezentować się na scenie i być wspaniałymi partnerami w tego typu wyjazdach. Wszyscy
mamy nadzieję, że w przyszłym roku, nie zabraknie nas w Białymstoku. Spotykamy się za rok !!!

p. Agata Renda, p. Daria Dębowska,



p. Agata Renda, p. Daria Dębowska,
p. Urszula Sieńkowska-Cioch, p. Katarzyna Kasjanowicz

 

W zdrowym ciele zdrowy duch!!!
W ramach Tygodnia Zdrowia uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 7 mieli spotkanie z pielęgniarką
Joanną Grochowską z Przychodni Rodzinnej przy ul. Hożej w Augustowie. Spotkanie dotyczyło
zdrowego odżywiania. Uczniowie zostali zapoznani z piramidą zdrowego żywienia, poznali
przykładowe produkty należące do poszczególnych ich grup oraz częstotliwość ich spożywania w
ciągu dnia oraz tygodnia. Dowiedzieli się, że podstawą piramidy zdrowia jest ruch, w różnych jego



ciągu dnia oraz tygodnia. Dowiedzieli się, że podstawą piramidy zdrowia jest ruch, w różnych jego
odmianach, zarówno w ramach zajęć szkolnych, jak i po ich zakończeniu. Ważną sprawą jest
również właściwe nawadnianie organizmu, czemu służy picie wody w jej najprostszej postaci. Pani
Joanna uczuliła uczniów również na to, czego należy unikać w codziennej diecie, aby być zdrowym,
sprawnym  i odpornym na zachorowania. Dobrym uzupełnieniem zajęć były przykładowe eksponaty
naturalne ilustrujące produkty zawarte w piramidzie zdrowego żywienia, a  zabawa w ich
rozpoznawanie uatrakcyjniła zajęcia. Bardzo serdecznie dziękujemy Pani Joannie Grochowskiej za
przeprowadzenie zajęć i mamy nadzieję, że jeszcze kiedyś nas odwiedzi szerząc nam wiedzę na
temat zdrowia.

p. Halina Szulewska, p. Agnieszka Turowska

  

  

Święto Konstytucji 3 Maja
3 maja na Rynku Zygmunta Augusta odbyły się uroczystości upamiętniające 226. rocznicę
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W obchodach wzięły udział władze samorządowe, przedstawiciele
organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, służb mundurowych, partii politycznych, szkół oraz
mieszkańcy Augustowa. Uroczystości uświetniły występy Orkiestry Dętej OSP Lipowiec oraz Zespołu
Tańca Ludowego „Bystry” działające przy Augustowskich Placówkach Kultury. Po wystąpieniach
okolicznościowych zapalono znicze i złożono kwiaty pod pomnikiem.
Następnie zgromadzeni przemaszerowali ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej NSJ, gdzie odprawiona
została Uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Naszą szkołę reprezentował poczet sztandarowy,
pani wicedyrektor Bożena Łukaszewicz i rodzice.

p. Agnieszka Sobota, p. Joanna Bienasz

 



 

 
Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Jesteście Wielcy! Brawo dla Was!
SPOTKANIE Z MEDALISTAMI ŚWIATOWYCH IGRZYSK OLIMPIAD SPECJALNYCH AUSTRIA 2017

ORAZ
PODSUMOWANIE ZAJĘĆ WYCHOWANIA WODNEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017



20 kwietnia 2017 roku społeczność Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie spotkała się ze swoimi
kolegami, którzy właśnie wrócili z brązowymi medalami Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad
Specjalnych z Austrii. Dwaj absolwenci Tomasz Goworowski, Michał Lenkiewicz oraz uczeń szkoły
Krzysztof Rutkowski w Austrii,  razem z reprezentacją Polski hokeja halowego zdobyli brązowy
medal. Podczas spotkania zaprezentowali swoje medale. Z pomocą nauczycieli zostały
przygotowane prezentacje multimedialne, na podstawie których medaliści opowiadali o
przeżyciach, pokazywali zdjęcia, prezentowali sprzęt do hokeja halowego. Podczas spotkania
zachęcali swoich młodszych kolegów do kontynuacji sportowych tradycji szkoły. Tomasz, Michał i
Krzysztof są kolejno szóstym, siódmym i ósmym uczniem w historii szkoły, którzy wrócili z medalami
z zawodów międzynarodowych. Do tej pory uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
przywozili medale z Chin, Grecji, Polski, Belgii a teraz Austrii.
W spotkaniu z olimpijczykami wziął udział Starosta Powiatu Augustowskiego Pan Jarosław
Szlaszyński, który na koniec spotkania wręczył uczniom listy gratulacyjne wraz z drobnymi
upominkami. Jednocześnie podziękował im za reprezentowanie naszego regionu na arenie
międzynarodowej oraz życzył dalszych sukcesów sportowych. Ponadto starosta docenił pracę dwóch
nauczycieli,  pana Zbigniewa Zadrożnego i Roberta Chilickiego, którzy włożyli dużo pracy w
przygotowanie młodych sportowców, wręczając im podziękowania i listy gratulacyjne.
Spotkanie z medalistami zakończyło się uroczystym wpisaniem Tomasza Goworowskiego, Michała
Lenkiewicza oraz Krzysztofa Rutkowskiego na listę uczniów, którzy  zdobyli medale na zawodach
międzynarodowych. Miejsce 9 na liście zajął symboliczny znak zapytania, a nauczyciele wychowania
fizycznego skierowali pytanie do swoich uczniów „kto z Was będzie następny na liście?”.

 

 



 

 

W drugiej części spotkania nauczyciele wychowania fizycznego podsumowali zajęcia z wychowania
wodnego, które odbyły się w roku szkolnym 2016/2017. W zajęciach tych wzięło udział 39 uczniów
Zespołu Szkół Specjalnych. W ramach zajęć zorganizowano trzy imprezy sportowe. W październiku
„Rozpoczęcie roku sportowego”, w grudniu Mikołajkowy Turniej Pływacki o Puchar Świętego
Mikołaja (uczestniczyli w nim również uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w



Suwałkach), w kwietniu ogólnoszkolną imprezę sportową „Z pływaniem za pan brat”. Nauczyciele
podkreślili, jak wielką rolę wychowanie wodne odgrywa w rozwoju fizycznym uczniów. Podziękowali
Panu staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu za możliwość organizacji zajęć na pływalni naszym
uczniom.
Kolejno wszystkim uczestnikom wychowania wodnego starosta Jarosław Szlaszyński wraz z
dyrektorem szkoły Romanem Krzyżopolskim i wicedyrektorem Bożenną Łukaszewicz wręczyli
pamiątkowe medale i dyplomy oraz owoce ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Augustowie.
Na koniec dyrektor szkoły Pan Roman Krzyżopolski podziękował Panu staroście za wspieranie
wszystkich inicjatyw sportowych szkoły, a tym samym za wspieranie sportowców z
niepełnosprawnością intelektualną.

 

 

 

 



 

Zdjęcia: p. Zbigniew Bartoszewicz

VII KONKURS RECYTATORSKI „JAN PAWEŁ II –
NASZ PATRON"

4 kwietnia 2017 roku odbył się konkurs recytatorski „ JAN PAWEŁ II – NASZ PATRON”. W tym roku
szkolnym to już siódma edycja.

Pierwszy konkurs recytatorski odbył się w 2011 roku. Uroczystość ta wpisała się w kalendarz
najważniejszych wydarzeń szkoły.

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem, gdyż do recytacji zgłosili się uczniowie szkoły
podstawowej, gimnazjum i przysposabiającej do pracy.  Recytację oceniało jury w składzie: pan

dyrektor Roman Krzyżopolski, pani wicedyrektor Bożenna Łukaszewicz oraz pani Ewa Łoboda.
Uczestnicy, widzowie, jury podziwiali interpretację recytowanej poezji Jana Pawła II i utwory o

Janie Pawle II.

  

 
A oto nagrodzeni w konkursie:

SZKOŁA PODSTAWOWA nr 7, klasa I-II-III
I miejsce:

1. Aleksandra Karpińska
2. Aleksandra Kuklińska

3. Marta Siedlecka
4. Marta Omiljan

5. Dominik Wardziejewski
6. Tomasz Sztuk

GIMNAZJUM nr 5
I miejsce - Izabela Goliczewska 



I miejsce - Izabela Goliczewska 
II miejsce - Sebastian Malinowski, Karina Karwowska

III miejsce - Katarzyna Kuklicz

SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
I miejsce - Aleksandra Tyszka 
II miejsce -  Natalia Buławko 
III miejsce - Barbara Hanc.

GRATULUJEMY !!!
Organizatorzy:

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

   

   



   

 

   



 

WESOŁYCH ŚWIĄT
 



AUSTRIA 2017

W dniach od 19 do 25 marca 2017 r. Austria gościła 2700 sportowców z niepełnosprawnością
intelektualną ze 106  państw. Była to największa impreza sportowa 2017 roku. Schladming, Ramsau i
Graz były areną zmagań sportowców.

Polska reprezentowana była przez 46 sportowców, którzy startowali w pięciu dyscyplinach
sportowych:

• narciarstwie alpejskim,

• narciarstwie biegowym,

• biegu na rakietach śnieżnych

• łyżwiarstwie szybkim

• hokeju halowym.

Zawodnicy klubu sportowego „Kormorany” działającego przy Zespole Szkół Specjalnych w
Augustowie reprezentowali nasz kraj w hokeju halowym. Dwóch absolwentów szkoły Michał
Lenkiewicz i Tomasz Goworowski oraz ich młodszy kolega, uczeń drugiej klasy Szkoły
Przysposabiającej do Pracy, Krzysztof Rutkowski.

Do kadry kraju zakwalifikowali się podczas Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych,
które odbyły się w Zakopanym i Białymstoku w 2016r. Jednak, aby dostać się do kadry, musieli
pokazać swoje umiejętności razem z kolegami ze szkoły podczas zawodów wojewódzkich. Sześciu
reprezentantów naszego klubu znalazło się w kadrze województwa, a później trzech po obozie



reprezentantów naszego klubu znalazło się w kadrze województwa, a później trzech po obozie
przygotowawczym w Zakopanym, trafiło do kadry Polski. Nominację Olimpijską odebrali z rąk
Ministra Sportu i Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej Pana Witolda Bańki. Ceremonia odbyła się w
dniu 12.03.2017r.  w hotelu Marriott.
Hokej halowy to dyscyplina sportu mało znana,  jednak spopularyzowana pośród zawodników
Olimpiad Specjalnych. Zasady gry jak w hokeju na lodzie, z tą różnicą, że gramy na hali, a nie na
lodowisku. Niektórzy porównują tę dyscyplinę do unihokeja, jednak bliżej jej do hokeja na lodzie -
wysokie bandy, kaski, ochraniacze i twarda męska gra, bark w bark.
Cała przygoda zaczyna się 15 marca 2017r. w Graż, gdzie Polska reprezentacja aklimatyzowała się
przed igrzyskami korzystając z programu miast goszczących. Trenowali, zwiedzali okolicę
podziwiając piękne widoki. Integrowali się ze społecznością lokalną poznając tamtejsze obyczaje i
kulturę podczas festynu. Zakwaterowani w hotelu, bawili się i odpoczywali nabierając sił przed
zawodami.

 
Na stadionie Planai w Schladming odbyła się wyjątkowa Ceremonia Otwarcia Światowych Zimowych
Igrzysk Olimpiad Specjalnych. Na scenie występują m.in. Jason Mraz i Helene Fischer, której
piosenka „Fighter” jest oficjalnym utworem Igrzysk. Oficjalnego otwarcia Igrzysk dokonał Prezydent
Austrii Alexander Van der Bellen. Zapalenie Znicza poprzedziła wspaniała defilada wszystkich 106
reprezentacji, biorących udział w Igrzyskach. Polską Reprezentację Olimpiad Specjalnych
wprowadzali Minister Sportu Witold Bańka i Honorowa Prezes Olimpiad Specjalnych Polska Katarzyna
Frank Niemczycka.

 
Olimpiady Specjalne to jedna z trzech organizacji na świecie mająca prawo do ognia olimpijskiego.
Dlatego igrzyska Olimpiad Specjalnych, są na równi traktowane jak Olimpiada i Paraolimpiada.
Każdy sportowiec na świecie marzy, aby złożyć przysięgę olimpijską i wziąć udział w tym wielkim
święcie sportu. Nasi zawodnicy 18 marca 2017r. podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpiad
Specjalnych wypowiedzieli słowa przysięgi:

„Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w
swym wysiłku.”

Według ministra Witolda Bańki, który odwiedził naszych reprezentantów na arenach sportowych w
Austrii, zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną reprezentują najczystszą ideę sportu –
zdrowej rywalizacji i szczerej radości.

 
Jednak szybko trzeba było wrócić do rzeczywistości, bo już następnego dnia mecze preeliminacyjne
Polska – Algieria 3:0. Mecz na otwarcie naszej grupy nastawił drużynę pozytywnie, następnie starcie
ze Szwecją wygrane przez naszych 2:0. Kolejnym przeciwnikiem były Chiny i pomimo, że nasza



ze Szwecją wygrane przez naszych 2:0. Kolejnym przeciwnikiem były Chiny i pomimo, że nasza
reprezentacja wyglądała jak Goliat to szybkość była po stronie przeciwnika. Pojedynek okrzyknięty
najładniejszym meczem igrzysk zakończony remisem 4:4. Cytując Krzysztofa Rutkowskiego „ …byli
wszędzie, człowiek nie widział krążka, tak szybko przebierali nogami”. Po preeliminacjach na
naszych chłopaków czekały reprezentacje Trinidadu, Maroka i Tajwanu, a następnie Kenia, która
pokonała nas 5:2, jak się później okazało została złotym medalistą, który w finale pokonał
reprezentację Chin. Nasza reprezentacja rozegrała przepiękny mecz o trzecie miejsce z Saint Lucią.
Wynik otworzył Michał Lenkiewicz strzelając na 1:0, jednak przeciwnik nie był dłużny i jeszcze
            w pierwszej tercji było 1:1. Później gra przeniosła się na środek boiska, a żadna z drużyn
nie chciała się odsłonić. Dopiero w końcówce nasza reprezentacja wykorzystała chwilę
dekoncentracji przeciwnika i strzela bramkę na 2:1. Półtora minuty trwało bombardowanie polskiej
bramki jednak nasi reprezentanci dotrwali bez uszczerbku bramkowego do końcowej syreny, tym
samym wrócili do domu z brązowym medalem. W całym turnieju zawodnicy z Augustowa strzelili dla
reprezentacji kraju 6 bramek (Tomasz Goworowski -1, Krzysztof Rutkowski – 2,  Michał Lenkiewicz
-3).

 
Ostateczny dorobek Polskiej Reprezentacji Olimpiad Specjalnych na Światowych Zimowych
Igrzyskach to 39 medali (10 złotych 15 srebrnych i 14 brązowych). Wszyscy nasi sportowcy wykazali
się wspaniałą sportową postawą i dzielnie rywalizowali w swoich konkurencjach.

Gratulujemy !

Spotkanie z naszymi Olimpijczykami odbędzie się 20 kwietnia o godzinie
11.00 w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie przy Al. Kardynała

Wyszyńskiego 3B.
Serdecznie zapraszamy!

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu



  

 
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 po raz szósty włączyliśmy  się w obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. Odbył
się uroczysty niebieski marsz – trasa wiodła od Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej do budynku
szkoły przy Al. Kardynała Wyszyńskiego 3B. W akcji udział wzięli uczniowie, rodzice uczniów z
autyzmem, nauczyciele, pracownicy szkoły. Do marszu dołączyli się uczniowie i nauczyciele Zespołu
Szkół Społecznych, za co im serdecznie dziękujemy. Wszyscy mieli niebieskie akcenty – baner z
nazwą akcji, chustki, balony, flagi, ubranie, aby podkreślić solidarność z osobami z autyzmem.
Przechodniom i uczestnikom akcji rozdawaliśmy ulotki informacyjne dotyczące edukacji naszych
„niebieskich” podopiecznych. Po dotarciu do szkoły oglądnęliśmy prezentację multimedialną
zawierającą podpowiedzi, jak pomóc osobie z autyzmem, gdy jest się jej kolegą, rodzicem lub
nauczycielem. Prezentacja pozwoliła nam powspominać poprzednie niebieskie akcje. Na
zakończenie wszyscy wspólnie wykleili niebieskimi serduszkami duże A – symboliczną lampę, będącą
znakiem Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

p. Agnieszka Dobrowolska, p. Halina Szulewska  i  p. Agnieszka Joanna Turowska
-wychowawczynie klas dla uczniów z autyzmem

 

 

 



 

 
Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 3-5.04.2017 uczestniczyliśmy w rekolekcjach wielkopostnych w

parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej, przygotowujących nas do godnego
przeżycia Świąt Zmartwychwstania Chrystusa.

Każdy dzień rozpoczynaliśmy uczestnictwem we mszy świętej, którą prowadził rekolekcjonista ks.
dr Paweł Tarasiewicz. W sposób bardzo przystępny i obrazowy pokazał jak być dobrym
chrześcijaninem. Pierwszego dnia wracając z kościoła uczestniczyliśmy w „Niebieskim Marszu”.
Obejrzeliśmy prezentację multimedialną „Tradycje i zwyczaje wielkanocne” i sprawdziliśmy naszą
wiedzę poprzez quiz. Drugiego dnia wzięliśmy udział w konkursie recytatorskim. Uczciliśmy pamięć
naszego Patrona Szkoły Jana Pawła II. Ostatniego dnia udaliśmy się do Zespołu Szkół Samorządowych
nr 2 na spotkanie z Siostrą Misjonarką, która przyjechała z Afryki. Opowiedziała nam o pracy
misjonarzy oraz o trudnych warunkach w jakich żyją dzieci w Rwandzie.

p. Agnieszka Sobota

 

 



 

Wiosna … ze sportowym akcentem!!!
Wiosenną porę roku w szkole podstawowej rozpoczęliśmy od zajęć ruchowych w augustowskiej
kręgielni „Garaż”. Wybraliśmy się tam również, aby potrenować znaną nam już dyscyplinę sportową
przed zawodami w Suwałkach. Aktywny trening na kilku torach mógł być realizowany dzięki
wsparciu szkolnego Stowarzyszenia „Wśród Nas”.

  

Delegacja klas najmłodszych i starszaków z podstawówki dnia 23.03.2017r. reprezentowała naszą
szkołę w „IV Turnieju Bowlingowym  Dzieci Niepełnosprawnych”  w Suwałkach. Już po raz kolejny
mieliśmy możliwość udziału w integracyjnej rywalizacji sportowej o zasięgu lokalnym. Spisaliśmy się
na medal. Młodsi uczniowie podszkolili swoje umiejętności – starsi koledzy zdobyli zaszczytne II
miejsce!!!

  



Tradycyjnie, towarzyszyły nam wspaniałe humory, zawarliśmy nowe znajomości, doświadczyliśmy
wielu cudownych wrażeń!!! Niektórzy szczęśliwi i zmęczeni – poszukiwali wsparcia u ratowników
medycznych!

  

Do zobaczenia za rok!!!
Opiekunowie:

p. B. Augustynowicz, p. Z. Zadrożny, p. B. Gudanowska

BEZPIECZNA DROGA WIOSNĄ
Nadeszła wiosna. Nasi uczniowie wyruszają na wycieczki pisze lub rowerowe, dlatego też zostały
przeprowadzone zajęcia otwarte dotyczące tego zagadnienia. Celem spotkania było poszerzenie
wiadomości z zakresu przestrzegania zasad bezpiecznego zachowania się w ruchu drogowym, jako
pieszy, rowerzysta i pasażer.



pieszy, rowerzysta i pasażer.
Na początku uczniowie wysłuchali pogadanki na temat przygotowania się do bezpiecznej aktywności
w ruchu drogowym wiosną. Wspólnie z uczniami zostały przypomniane zagrożenia wynikające z
nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa  i omówione znaki drogowe dotyczące pieszych i
rowerzystów. Następnie uczniowie podzieleni na grupy wypełnili karty pracy ,,Kolejność czynności
przy przechodzeniu przez jezdnię” i "Znaki drogowe”.
Obejrzenie i omówienie prezentacji multimedialnej pt. ,,Rowerzysta w ruchu drogowym” było
kolejnym punktem zajęć. W ramach ćwiczeń praktycznych uczniowie uczyli się, jak przygotować
rower do bezpiecznej jazdy. Z kolei film "Bezpieczny rowerzysta" pomógł im zrozumieć, że ich
bezpieczeństwo w głównej mierze zależy od nich samych.

Dalej, nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu plastycznego nt. "Moje bezpieczeństwo zależy ode
mnie".

Laureatami konkursu zostali:
Szkoła Podstawowa nr 7:

I miejsce – Damian Mościński,
II miejsce – Mateusz Stepka,

III miejsce – Rafał Harmuszkiewicz.
Gimnazjum nr 5:

I miejsce – Sandra Przyłucka,
II miejsce – Sebastian Malinowski,
III miejsce – Kacper Wojtulewicz,

Szkoła Przysposabiająca do Pracy:
I miejsce – Aleksandra Tyszka,
II miejsce – Sylwia Palczewska,
III miejsce – Natalia Buławko.

  



  

Należy dodać, że gośćmi spotkania byli uczniowie szkoły podstawowej, którzy wykazali duże
zainteresowanie i aktywnie włączyli się w zajęcia wypełniając karty pracy.
Na zakończenie lekcji w ramach sprawdzenia i utrwalenia zdobytych wiadomości został
przeprowadzony konkurs wiedzy na temat bezpiecznego poruszania się po drodze. Zwycięzcy
konkursu otrzymali słodkie upominki.

p. Elżbieta Barwicka
p. Elżbieta Chilicka

W naszej szkole jest … SUPER !!!
Do organizacji zajęć pt. „Czy w szkole czuję się bezpiecznie?” zostałam zmotywowana prowadzoną
w naszej szkole przez Kuratorium Oświaty ewaluacją zewnętrzną. Było to dość trudne zadanie.
Przygotowałam prezentację multimedialną do której załączyłam wiele zdjęć (zadań) z codziennego
życia w naszej szkole, np. zajęcia z bezpieczeństwa, wycieczek szkolnych, spotkań z
wolontariuszami, zajęć ruchowych, plastycznych, zajęć na pływalni, itp. Nie pominęłam również
codziennych zmagań i wyzwań z nauki czynności samoobsługowych, czytania, pisania i liczenia…
Zgodnie z zasadami demokracji – wszyscy uczniowie mieli możliwość samodzielnego wyboru emocji
towarzyszących im podczas określonych zadań za pomocą „lizaka uczuć”.

 
Pełen sukces – dzieciaki wyraziły:

bardzo dobry nastrój w szkole oraz to, że czują się bezpiecznie !!!
A podczas podsumowania – miały problem z wyborem najfajniejszych aktywności!!!

  



Wychowawczyni klasy
B. Augustynowicz

ZAPRASZAMY!

 

Z kopyta kulig rwie!!!
Społeczność szkoły wybrała się na kulig do stadniny koni w Żarnowie. Impreza wpisała się w
realizację przez Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” zadania
publicznego „Aktywni w ferie – zajęcia dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i z autyzmem
oraz ich rodzin” współfinansowanego przez Burmistrza Miasta Augustowa. Udaliśmy się do Żarnowa,
a tam czekały na nas sanie zaprzężone w parę koni każde. Pogoda sprzyjała, biało wokół, całkiem
przyjemnie, chociaż to nadal zima. Ruszyliśmy do lasu podziwiając okolicę w zimowej odsłonie. Było
bardzo wesoło, tętent końskich kopyt i lekki wiatr towarzyszyły nam w ramach przejażdżki. Po
powrocie było ognisko z kiełbaskami, gorąca herbata i wspólne biesiadowanie. Mieliśmy też
możliwość zwiedzenia stajni i poznać mieszkające tam konie. Znalazł się też czas na zabawy na
śniegu – śnieżki, przejażdżki na sankach, spacery, korzystanie z placu zabaw. Szczęśliwi, dotlenieni,
pełni energii powróciliśmy do szkoły. Już się nie możemy doczekać następnej wyprawy…

p. Halina Szulewska, p. Agnieszka Joanna Turowska



  

  



Ptasia stołówka
Klasa IVa Szkoły Podstawowej Nr 7 przygotowała pokarm dla ptaków. Najpierw dowiedzieliśmy się
jak wyglądają i jakie odgłosy wydają różne ptaki, a następnie poznaliśmy ich ulubione pożywienie.
Wiedząc, jak trudno jest znaleźć pożywienie zimą, gdy wszystko jest zamarznięte i pokryte
śniegiem wykonaliśmy plastikowe pojemniki ze smalcem, połączonym ze słonecznikiem, siemieniem
lnianym i makiem. Przy okazji nauczyliśmy się odmierzać określoną ilość produktów sypkich z
użyciem wagi kuchennej. Gotowe karmniki zawiesiliśmy na drzewach i codziennie obserwujemy
ptaki, które pożywiają się naszymi specjałami.

p. Agnieszka Joanna Turowska

 

Wieści z zespołów
Minął I semestr roku szkolnego 2016/2017. Był to jak zwykle bardzo pracowity okres dla
uczestniczek zajęć rewalidacyjno - wychowawczych. Dziewczęta systematycznie w środy rozwijały
swoją sprawność w czasie realizacji programu ,,Zajęcia twórcze z gliną i masami plastycznymi’’.
Wytwory prac powstałe w czasie zajęć ceramicznych pozwoliły dziewczętom pozytywnie zaistnieć w
środowisku. Służyły jako prezenty osobom bliskim i znaczącym, do dekoracji sali zajęć, artykuły na
kiermasz. Dodatkowo szopka, w której elementy zostały wykonane z gliny oraz szopka wykonana
przez zespół ze Studzienicznej z naturalnych materiałów, zdobyły wyróżnienia w XVII Miejskim
Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych.  Glina zakupiona przez naszą szkołę przynosi wiele korzyści,
wpływa na podniesienie atrakcyjności i efektywności zajęć. Podobnie jest z malowaniem i
tworzeniem dekoracji w pracowni plastycznej zorganizowanej w Studzienicznej, gdzie powstają



ozdoby z darów lasu, odlewy gipsowe, czy obrazy Wedic Art., wyzwalające kreatywność i
odblokowujące ograniczenia. Wielu pozytywnych wrażeń dostarczyły dziewczętom wycieczki po
naszym mieście i okolicach Studzienicznej w czasie, których poznawały one środowisko społeczno -
przyrodnicze. W czasie imprez ogólnoszkolnych, zajęć integracyjnych, poznawały wiele osób, uczyły
się prawidłowych zachowań społecznych. W Mikołajki, wielką atrakcją była wizyta u nas klasy II - III
gimnazjum z panią Urszulą i panią Marzeną. W czasie spotkania uczestnicy zajęć poznawali się,
wspólnie wykonując prace plastyczne, wykonując różne zadania edukacyjne. Niespodzianką był
występ naszych gości w teatrzyku ,,Święty Mikołaj w krainie bajek”. Na koniec spotkania wszyscy
obdarowali się atrakcyjnymi prezentami. Występy aktorów z Białostockiego Teatru Lalek
obserwowaliśmy w czasie przedstawień w DPS. Nasze dziewczęta należące do zespołu teatralnego
,,Rafa” również pokazały swoje umiejętności w czasie obchodów Dnia Osób Niepełnosprawnych
podczas, którego wystąpiły w teatrze cieni połączonym z czarnym teatrem w inscenizacji ,,Rzeka
marzeń”. Występ zdobył wielkie uznanie, a nasze aktorki udowodniły, że także mogą w ciekawy
sposób się zaprezentować i zaistnieć w społeczeństwie. Dla nas nauczycieli oprócz postępów w
usprawnianiu uczestniczek zajęć rewalidacyjno-wychowawczych najważniejszy jest ich uśmiech i
radość z naszych codziennych spotkań.

Nauczyciele zespołów rewalidacyjno-wychowawczych:
p. Agata Renda, p. Beata Skowrońska, p. Daria Dębowska

   

  



  

  



 

 
 

NOWE GAZETKI WŚRÓD NAS!



Ferie na sportowo
Wzorem ubiegłych lat, część uczniów naszej szkoły postanowiła spędzić ferie na sportowo. Chociaż
temperatura na zewnątrz nie zachęcała do wyjścia z domu,  najbardziej zagorzali sympatycy
pływania przychodzili na pływalnię, by uczestniczyć w zajęciach.
Nagrodą i rekompensatą za ich trud była możliwość "wygrzania" się w saunie lub zanurzenia się w
ciepłych bąbelkach jacuzzi. Codzienne pokonywanie od kilku do kilkunastu długości basenu znacząco
wpłynęło na podniesienie umiejętności pływackich uczniów.
Na szczególne wyróżnienie zasługują: Michał Milkiewicz, Emilia Pryzmont i Kacper Pokorski.
Uczniowie ci najbardziej sumiennie uczestniczyli w zajęciach i zrobili największe postępy w nauce
pływania.
Nie zawsze musimy daleko wyjeżdżać, by dobrze wypocząć. Przykład uczniów naszej szkoły
uczestniczących w zajęciach na basenie jest tego dosadnym przykładem. Dziękujemy Starostwu
Powiatowemu za sfinansowanie tego przedsięwzięcia.

Opiekunowie:
p. Katarzyna Niedźwiecka,  p. Zbigniew Zadrożny



p. Katarzyna Niedźwiecka,  p. Zbigniew Zadrożny

 


