Muzyczne inspiracje
W poniedziałek 25.06.2012 w Państwowej Szkole Muzycznej I˚ w Augustowie odbył się koncert
muzyki klasycznej w wykonaniu uczniów szkoły. Mieliśmy możliwość wsłuchać się w dźwięki różnych
instrumentów – fortepian, saksofon, wiolonczela, gitara, skrzypce, ksylofon. Utwory przeniosły nas
w inny świat, pełen obrazów malowanych dźwiękiem. Po koncercie ogłoszono wyniki konkursu
plastycznego – „Muzyczne Inspiracje”, w którym licznie wzięli udział uczniowie naszej szkoły. Ocena
prac następowała na zasadzie plebiscytu wśród uczniów szkół muzycznych z Augustowa i Suwałk, a
zsumowane punkty przełożyły się na przyznane miejsca. Wszyscy biorący udział otrzymali
wyróżnienia lub zajęli miejsca od I do III, a Grand prix zdobyła uczennica z zespołu rewalidacyjno –
wychowawczego „Biedronki” – Monika Akusz. Nagrodą był obraz artysty malarza, pana Bogdana
Choroszewskiego. Uśmiechy nie schodziły z twarzy wszystkich nagrodzonych, a wrażenia na długo
pozostaną w naszych wspomnieniach. Szczególne podziękowania należą się pani Bożenie Szumskiej –
Niewiadomskiej, inicjatorce konkursu. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu będziemy mogli
wziąć udział w podobnym przedsięwzięciu …

p. Agnieszka Joanna Turowska

IX Powiatowa Konferencja dla rodziców i
nauczycieli szkół powiatu augustowskiego
Temat: "Najważniejszy jest uczeń. Uczeń z autyzmem"
W dniu 20 czerwca odbyła się kolejna, już IX Powiatowa Konferencja dla rodziców i nauczycieli
szkół powiatu augustowskiego zorganizowana przez Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie. Po
przywitaniu zebranych przez Dyrektora Zespołu Szkół Panią Bożennę Łukaszewicz głos zabrała Pani
Danuta Pędrak, mama Karola – dorosłego ucznia z autyzmem. Opowiedziała o całokształcie edukacji
swojego syna oraz o swoim niebagatelnym udziale w tym trwającym nadal przedsięwzięciu, a
właściwie swoistej misji. Kolejnym prelegentem była Pani Bogusława Frydrych – Szczepkowska,
psycholog ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Suwałkach, która przybliżyła
uczestnikom konferencji „Świat widziany oczami dziecka z autyzmem”. Następnie zostały
zaprezentowane 3 prezentacje multimedialne przygotowane przez nauczycielki ZSS, pracujące na
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co dzień z uczniami z autyzmem:
- „Początek drogi” – przygotowania do przyjęcia ucznia z autyzmem (A. Turowska,
M. Obuchowska)
- „Codzienna praca edukacyjno – terapeutyczna w klasach dla uczniów z autyzmem”
(S. Piekarska, A. Turowska)
- „Zajęcia specjalistyczne” – alternatywne metody nauczania, integracja sensoryczna,
muzykoterapia, psychoterapia, terapia ruchowa (M. Obuchowska)
Dodatkowym walorem konferencji była możliwość obejrzenia pomocy dydaktycznych
przygotowywanych przez nauczycieli dostosowanych do specyficznych potrzeb uczniów z autyzmem.
Wszyscy zebrani mieli też możliwość zadawania pytań dotyczących pracy
edukacyjno –
wychowawczej prowadzonej z uczniami ze spektrum autyzmu. Spotkanie uświetnił występ uczniów
naszej szkoły.

p. Agnieszka Joanna Turowska

Bank BPH Oddział w Augustowie wsparł
naszych uczniów
Bank BPH Oddział w Augustowie, dbając o bezpieczeństwo i przyjemny wypoczynek podczas
wakacji, przygotował 25 uczniom upominki w postaci plecaka z wyposażeniem.

Nasi przyszli pracodawcy
6 czerwca 2012 roku uczniowie klasy I i II-IIIB Szkoły Przysposabiającej do Pracy uczestniczyli w
spotkaniu z właścicielem zakładu poligraficznego „Graffiti” przy ulicy 3 maja w Augustowie.
Celem wycieczki było obejrzenie stanowisk pracy, urządzeń i narzędzi oraz zapoznanie się ze
specyfiką pracy w zakładzie wykonującym różnorodne prace poligraficzno – introligatorskie.
Uczniowie mieli możliwość obejrzenia procesu wykonania pieczątki z użyciem specjalistycznego
sprzętu z laserem. Właściciel firmy zapoznał nas z ofertą zakładu i z najczęstszymi zleceniami
klientów zgłaszających się do pracowni zakładu. Dodatkowo wymienił cechy dobrego pracownika i
umiejętności, które powinien posiadać.
Po krótkiej rozmowie, stwierdził, że nasi uczniowie w przyszłości mogliby zostać potencjalnymi

Po krótkiej rozmowie, stwierdził, że nasi uczniowie w przyszłości mogliby zostać potencjalnymi
pracownikami w jego firmie.
W drugiej części spotkania, uczniowie obserwowali pracę pracowników wykonujących stałe prace:
laminowanie, bindowanie, kopiowanie, drukowanie itp. Piotr Jurkiewicz miał niepowtarzalną okazję
własnoręcznie wykonać kopię ilustracji na specjalistycznej kserokopiarce pod okiem pani
obsługującej poszczególne urządzenia.
Spotkanie wyposażyło uczniów w cenne wskazówki pomocne w wyborze przyszłej pracy.

p. Elżbieta Barwicka
p. Monika Obuchowska

My też kibicujemy podczas EURO 2012!

VIII OGÓLNOPOLSKIE REGATY KAJAKOWE
OLIMPIAD SPECJALNYCH I II OGÓLNOPOLSKI
MITYNG KOLARSKI OLIMPIAD SPECJALNYCH
AUGUSTÓW 2012 - fotorelacja
Zapraszamy do oglądnięcia fotorelacji ! Proszę kliknąć w poniższy link :
https://plus.google.com/photos/117260025745786316099/albums/5752679803150683873
Już po raz drugi Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie miał zaszczyt współorganizować z
Oddziałem Regionalnym Olimpiad Specjalnych Polska Podlaskie VIII Ogólnopolskie Regaty
Kajakowe oraz II Ogólnopolski Mityng Kolarski Olimpiad Specjalnych. Zawody sportowe odbyły
się w dniach od 31maja - 3 czerwca 2012 r.
Uczestnicy zakwaterowani zostali w Oficerskim Yacht Clubie Pacyfik, miejscem rywalizacji
kajakowej było jezioro Białe (Zatoka Orzechówka), zawody kolarskie odbyły się na trasie Przewięź –
Sucha Rzeczka.
Ogólnopolską uroczystość rozpoczęła ceremonia otwarcia, podczas której pani Jolanta Lenkiewicz –
Broda, Prezes Stowarzyszenia O.S. Polska Podlaskie oraz pani Bożenna Łukaszewicz - Dyrektor
Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie powitały zaproszonych gości, wśród nich przedstawicieli
Biura Europejskiego Special Olimpics, Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska. Szczególne
podziękowania skierowały do licznie zgromadzonych przedstawicieli władz miejskich i powiatowych.
Starosta Augustowski, pan Franciszek Wiśniewski i Burmistrz Miasta Augustowa, pan Kazimierz
Kożuchowski wsparli organizację imprezy honorowym patronatem.
Ceremonia otwarcia przede wszystkim koncentrowała się na prezentacji grup niepełnosprawnych
sportowców zrzeszonych w sekcjach sportowych działających w ramach Olimpiad Specjalnych w
całym kraju. W części artystycznej prowadzące Katarzyna Niedźwiecka oraz Monika Milanowska,
zapraszając do prezentacji muzycznych grupę raperką z Augustowa „Hałastra Syndykat”, młodzież I
Liceum Ogólnokształcącego, grającą muzykę klasyczną, grupę taneczną „Bajka” oraz parę taneczną
ze szkoły „Promenada”, wprowadziły nas do świata różnych stylów, wrażeń i emocji muzycznych.
Punktem kulminacyjnym było odśpiewanie specjalnie przygotowanej na Olimpiadę piosenki
„Walcząc o swoje marzenia…”.
Do współzawodnictwa i rywalizacji sportowej w duchu „fair play” przystąpiło 50 kajakarzy, których
ekipy dotarły z województw: Śląskie, Łódzkie, Wielkopolskie Poznań, Pomorskie, Podlaskie.
Kolarstwo reprezentowało 70 kolarzy z województw: Śląskie, Wielkopolskie Poznań, Pomorskie,
Podlaskie, Małopolskie, Beskidzkie, Opolskie. Rywalizacja przebiegała zgodnie ze słowami złożonej
przysięgi: „Pragnę zwyciężyć, lecz jeśli nie będę mógł zwyciężyć, niech będę dzielny w swym
wysiłku” na dystansach: kajakarze – K1 200m, K1 500m, KT1 200m, KT1 500m, KT2 200m, KT2 500m,
KTV1 200m, KTV1 500m; kolarstwo – jazda indywidualna na czas – 500m, jazda indywidualna na czas
1000m i 5000m, wyścig szosowy 5000m.
Wprawdzie nie dopisała pogoda, jednak, jak zawsze, można było liczyć na wspaniały uśmiech
uczestników, ich radość i ogromny entuzjazm. Zgodnie z zasadą Olimpiad Specjalnych wszyscy
sportowcy zostali nagrodzeni medalami podczas ceremonii dekoracji.
Wyniki naszych uczniów:
Agnieszka Baran – KT1 500m srebro
Żaneta Baran – KT1 200m brąz
Baranowski Krystian – KT2 200m srebro, KTV1 500m złoto
Bernacki Piotr- KTV1 200m brąz, KTV1 500m srebro
Cudnowski Daniel – KTV1 200m srebro, KTV1 500m srebro
Goworowski Tomasz – KTV1 200m złoto, KTV1 500m złoto
Jenczelewski Krzysztof – KTV1 200m złoto
Kamiński Michał - KTV1 200m srebro, KTV1 500m brąz
Klekotko Monika- KTV1 200m srebro, KTV1 500m złoto
Lenkiewicz Michał – KT2 200m srebro, KTV1 500m brąz
Puczyńska Adriana - KTV1 200m brąz, KTV1 500m złoto
Szyperski Marcin- KTV1 200m srebro, KTV1 500m złoto

Szyperski Marcin- KTV1 200m srebro, KTV1 500m złoto
Zalewski Marcin - KTV1 200m brąz, KTV1 500m srebro
W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzili następujący nauczyciele ZSS w składzie:
Dyrektor ZSS Bożenna Łukaszewicz, Robert Chilicki, wicedyrektor Beata Augustynowicz, Zbigniew
Zadrożny, Jacek Markowski, Elżbieta Chilicka, Agnieszka Dobrowolska, Wencewicz Piotr, Kasjanowicz
Katarzyna, Obuchowska Monika, Agnieszka Turowska, Katarzyna Niedźwiecka, Monika Milanowska,
Barwicka Elżbieta, Agnieszka Burniewicz, Agata Renda. Serdecznie dziękujemy.
Organizacja tak ogromnego przedsięwzięcia była możliwa dzięki współpracy i pomocy wielu ludzi
dobrej woli, w tym przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji, Ochotniczej Straży Pożarnej
Lipowiec, Straży Granicznej, Straży Miejskiej oraz grupy wolontariuszy – uczniów I i II Liceum
Ogólnokształcącego w Augustowie, członków Augustowskiego Klubu Sportów Wrotkarskich i
Rowerowych Wir, ratowników Augustowskiego WOPR i wielu innych.
Mamy nadzieję, że pobyt i rywalizacja na gościnnej i przyjaznej ziemi augustowskiej dostarczyła
uczestnikom samych pozytywnych i niezapomnianych wrażeń.
p. Beata Augustynowicz

Najmłodsi z wizytą u stomatolog

Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Poniedziałek (28.05.2012 r.) był w naszej szkole Dniem Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Jest to
cykliczna akcja przeprowadzana w trosce o bezpieczeństwo uczniów na drodze.
Hasło tegorocznej akcji to: „Znam zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego, potrafię
przygotować rower do bezpiecznej jazdy”.
Cel: Promowanie wiedzy o bezpiecznym zachowaniu się na drodze i zapobieganiu wypadkom
drogowym ze szczególnym uwzględnieniem zbliżających się wakacji.
Po zapoznaniu się z tematem i celem zajęć oraz formą, w jakiej będą się odbywały, uczniowie
gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy obejrzeli film edukacyjny ,,Masz tylko jedno życie” i
film ,,Bądź ekspertem jazdy na rowerze”: Następnie został omówiony ,,Kodeks uczestnika ruchu
drogowego” opracowany przez uczniów biorących udział w
kole komunikacyjno-drogowym.
Kolejnym punktem spotkania było przygotowanie roweru do jazdy.
Pan Zbyszek Zadrożny w sposób profesjonalny zapoznał uczniów z obowiązkowym wyposażeniem
roweru. Natomiast z fachową pomocą pana Piotrka Wencewicza, uczniowie (Ania, Marcin i Michał)
przygotowali rower do bezpiecznej jazdy. Uczniowie mieli również okazję wykazania się swoimi
wiadomościami biorąc udział w konkursie pod hasłem ,,Bezpieczny pieszy, pasażer, rowerzysta”.
I miejsce zdobył Krzysztof Kisielewski, II miejsce Ania, a III Marcin Miłowicki. Wszyscy uczestnicy
konkursu otrzymali słodkie nagrody.
Na spotkanie został zaproszony również kierowca autobusu, który omówił bezpieczne zachowanie
się na przystanku i w środkach komunikacji publicznej, jak również nieprawidłowe (złe) zachowania
się pasażerów utrudniających jazdę dla kierowcy. Dalej wszyscy uczniowie udali się do autobusu
miejskiego i w sposób praktyczny mogli przećwiczyć bezpieczne zachowania. Nawet Michał miał
okazję przeżyć tzw. przytrzaśnięcie drzwiami autobusu, a wszyscy uczniowie przekonali się, że taka
sytuacja nie stanowi zagrożenia, ponieważ drzwi nie ściskają człowieka tylko automatycznie
otwierają się, a autobus w tym czasie nie może ruszyć z miejsca.
Do wzięcia udziału w akcji byli również zaproszeni policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego, jednak
ze względu na przygotowania do ,,EURO” nie mogli przyjechać, dlatego spotkanie to odbędzie się w
późniejszym terminie.

p. Elżbieta Barwicka

Uczennica z pasją
Patrycja Jakubowska jest uczennicą o wielu pasjach. Sport, wędkarstwo to dziedziny, w których
realizuje się i odnosi sukcesy od dawna. Jednak od kilku miesięcy uprawia nowe hobby zwane
trójwymiarowym origami. Z małych odpowiednio złożonych karteczek wyczarowuje różne “cuda”:
wazony, koszyki, bombki, pisanki, łabędzie, kwiaty. Wykonuje te przedmioty z niebywałą precyzją i
wytrwałością. Efekty mogliśmy obejrzeć na wystawie zorganizowanej w sali nr 145 w budynku w
Koszarach. Patrycja zaprezentowała na niej wszystko, co do tej pory wykonała, także jej pierwszą
pracę, byśmy mogli przekonać się, jakie postępy zrobiła w ciągu kilku miesięcy. Na lekcji techniki w

pracę, byśmy mogli przekonać się, jakie postępy zrobiła w ciągu kilku miesięcy. Na lekcji techniki w
swojej klasie Patrycja uczyła koleżanki i kolegów a także swoją wychowawczynię prawidłowo
składać papier. Nie jest to łatwe! Patrycja ma jednak kolejny talent: jest bardzo cierpliwą i
wyrozumiałą instruktorką. Trzymamy za nią kciuki i życzymy powodzenia!

p. Urszula Cioch

Pierwsza pomoc
Dnia 17.05.2012r. uczniowie gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w
zajęciach otwartych nt. „I ty możesz uratować komuś życie - bezpieczeństwo przeciwpożarowe i
nauka udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej” z pomocą p. ratownika i fantomu.
Zajęcia prowadzili ratownicy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Augustowie.
Celem spotkania było poznawanie zagadnień związanych z unikaniem zagrożenia pożarem i
rozwijanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy oraz reagowania, gdy ktoś jej potrzebuje.
Na początku wysłuchaliśmy pogadanki p. ratownika nt. bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz
poznaliśmy sytuacje zagrażające naszemu zdrowiu i życiu. Uczniowie zadawali pytania, w jaki
sposób unikać takich sytuacji.
Następnie p. ratownik omówił zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i zaprezentował
je na fantomie. Dalej przedstawił schemat postępowania w przypadku osoby, która oddycha i należy
ją wtedy ułożyć w tzw. pozycji bocznej bezpiecznej oraz schemat postępowania w przypadku osoby,
która nie oddycha i należy natychmiast podjąć czynności przywracające pracę serca i oddech osobie
poszkodowanej.
W dalszej części zajęć uczniowie w sposób praktyczny uczyli się udzielania pierwszej pomocy pod
kierunkiem p. ratownika.
Panowie ratownicy byli bardzo zaskoczeni, że większość uczniów potrafi prawidłowo udzielić
pomocy zachowując odpowiednią kolejność postępowania, a to właśnie dlatego, że uczniowie
naszej szkoły mają możliwość każdego roku szkolnego ćwiczyć i utrwalać umiejętność udzielania
pierwszej pomocy przedmedycznej.
Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy panom ratownikom ze straży pożarnej za bardzo ciekawe
i pożyteczne spotkanie.
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p. Elżbieta Barwicka

Zajęcia otwarte
Dnia 23.05.2012r. uczniowie wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy wzięli udział w
zajęciach otwartych nt. „Papier czerpany i materiały poligraficzne – rozwijanie kreatywności
zainteresowań i zdolności uczniów poprzez wykonanie kartek okolicznościowych z okazji Dnia
Rodzica – Opiekuna”.
Celem zajęć było: utrwalanie nazw i przeznaczenia materiałów i urządzeń oraz kształtowanie
umiejętności wytwarzania kartek okolicznościowych według etapów pracy z wykorzystaniem własnej
pomysłowości i umiejętności pracy w grupie.
Wprowadzenie do tematu odbyło się poprzez grupowe ułożenie hasła „Papier czerpany, obcinarka i
materiały dekoracyjne – to murowany sukces”.
Dalej uczniowie w 4 grupach rozwiązywali krzyżówki z hasłami związanymi z wytwarzaniem papieru
czerpanego i pracami poligraficznymi.
Następnym punktem zajęć było ustalenie kolejności etapów pracy poprzez uszeregowanie
wypisanych haseł w odpowiedniej kolejności.
Wykonanie kart okolicznościowych polegało na wyborze kartki papieru czerpanego i złożenie jej
według wzoru lub instrukcji słownej, a następnie wyborze materiałów dekoracyjnych i
projektowaniu strony tytułowej karty oraz naklejaniu własnego pomysłu.
Uczniowie wykazali się swoimi wiadomościami i umiejętnościami, znajomością etapów pracy i
czynnościami pracy w pracowni poligraficznej i w pracowni papieru czerpanego, jak też
umiejętnością łączenia tych etapów w celu osiągnięcia efektu pracy w postaci kartki
okolicznościowej. Na pochwałę zasługuje umiejętność współpracy w grupie, jak też pomoc
rówieśnikom mniej sprawnym.
Na zakończenie zajęć uczniowie podziwiali swoje prace na przygotowanej prezentacji, a
najpiękniejsze kartki zostały wręczone rodzicom i opiekunom w czasie uroczystości szkolnej.
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p. Elżbieta Barwicka
p. Monika Obuchowska

Dzień Rodzica - Opiekuna
W dniu 25.05.2012r. miała miejsce w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Rodzica i Opiekuna. Był
to Dzień Otwarty Szkoły, w związku z czym chętni rodzice i opiekunowie wzięli udział w zajęciach
lekcyjnych. Następnie rozpoczęła się część artystyczna. Uczniowie Gimnazjum nr 5 oraz SPdP wraz
z kilkoma nauczycielami wykonali wiązankę piosenek zespołu Stare Dobre Małżeństwo, spotykając
się z gorącym przyjęciem publiczności. Następnie jako gość specjalny wystąpił zespół „Rama” w
składzie: Patryk Rajchemba i Marcin Rapczyński. Młodzi muzycy wykonali utwory z repertuaru
rockowej grupy Pearl Jam. Ostre rockowe granie rozgrzało atmosferę imprezy i zapewniło wiele
wrażeń artystycznych.
Po zakończeniu uroczystości rodzice zostali zaproszeni do korzystania z kawiarenki dla rodziców
oraz dalszego udziału w zajęciach lekcyjnych.
Imprezę przygotowali: U. Sieńkowska- Cioch, E. Barwicka, M. Gładyszewska, K. Niedźwiecka, E.
Łoboda, E. Poważa, P. Wencewicz.

Łoboda, E. Poważa, P. Wencewicz.

p. Ewa Poważa

Wycieczka szlakiem papieskim
Dnia 24.05.2012 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w wycieczce Szlakiem Papieskim z okazji
Dnia Dziecka. Zobaczyliśmy: WIGRY – zwiedzanie Zespołu Poklasztornego Kamedułów na
półwyspie, SMOLNIKI - ładnie położona miejscowość turystyczna. Z punktu widokowego
podziwialiśmy malownicze widoki doliny Szeszupy z zespołem jezior kleszczowskich. Miejsce, w
którym zostały nagrane sceny z filmów „Dolina Issy” oraz „Pan Tadeusz”. Wszyscy „wdrapaliśmy się”
na ogromną GÓRĘ CISOWĄ, skąd podziwialiśmy wspaniałe krajobrazy i robiliśmy zdjęcia. Domowy
obiad w restauracji „Pod Jelonkiem” wszystkim bardzo smakował. Szczęśliwi i zadowoleni
wróciliśmy do domu.

p. Elżbieta Barwicka
p. Agnieszka Sobota

Uczeń z pasją
22 maja w Szkole Podstawowej nr 7 odbyło się spotkanie z Krzysztofem Kisielewskim, uczniem klasy
II Szkoły Przysposabiającej do Pracy. Krzysztof od lat kolekcjonuje długopisy. W spotkaniu z uczniami
młodszych klas opowiedział o swojej pasji, pokazał zgromadzonym imponujący zbiór (kilkaset sztuk
długopisów), wskazał też najcenniejsze dla niego egzemplarze.
Kolekcja Krzysia pokazuje, że wystarczy trochę zainteresowania, mnóstwo uporu i cierpliwości, by
zebrać przedmioty, które można podziwiać i pokazywać innym.
Warto nadmienić, że Krzysiek od lat zbiera również plastikowe nakrętki, w tym przypadku nie po
to, by je kolekcjonować, lecz by pomagać innym ( odpowiednia ilość może być wymieniona na
wózek dla osoby niepełnosprawnej).
Brawo Krzysiu! Oby takich uczniów z pasją było w naszej szkole jak najwięcej!

p. Zbigniew Zadrożny

W oczekiwaniu na ...

Dni Augustowa
Dnia 19 maja 2012 roku na Rynku Zygmunta Augusta odbyły się uroczystości związane z obchodami
Dni Augustowa. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się uczestnicząc w zorganizowanym przez
Centrum Sportu i Rekreacji, Klub Olimpijczyka oraz Augustowskie Placówki Kultury konkursie
plastycznym "Walczymy w duchu fair play". Jednym z głównych celów konkursu było propagowanie
postawy "fair play" w rywalizacji sportowej, a także w życiu codziennym. Wszyscy uczestnicy zostali
wyróżnieni i nagrodzeni za swoją twórczość, pomysł i zdolności artystyczne otrzymując z rąk pani
wiceburmistrz, Izabeli Piaseckiej, nagrody. Organizatorzy konkursu docenili również wkład i pracę
szkoły w rozwój dyscyplin sportowych w ramach Olimpiad Specjalnych. Obecni uczestnicy konkursu
z radością i uśmiechem na twarzy wkraczali na scenę - odbierając swoje upominki. Gratulujemy!!!

p. Beata Augustynowicz

Nasi czworonożni przyjaciele
17.05.2012 roku w Szkole Podstawowej nr 7 odbyły się kolejne zajęcia z dogoterapii. W zajęciach
uczestniczyły także uczennice zespołów rewalidacyjno – wychowawczych, Martynka i Zuzia.
Prowadzący zajęcia, pan Witold, zrobił dla nas niespodziankę i na spotkanie oprócz psa Wintera
przyprowadził dwa małe szczenięta rasy Alaskan Malamut.
W czasie zajęć uczniowie uczyli się między innymi liczyć łapy u psa, utrwalali budowę psa, a także
dowiedzieli się, jak należy opiekować się szczeniętami. Zdobytą wiedzę indywidualnie każdy uczeń
wykorzystał w praktyce, w czasie karmienia szczeniąt, masowania, czesania oraz układania
rozkosznych maleństw do snu. Kontakt z puchatym, czworonożnym przyjacielem dostarczył naszym
uczniom niezapomnianych wrażeń. Na koniec zajęć pan Witold złożył naszym uczniom życzenia z
okazji zbliżającego się Dnia Dziecka i obdarował obecnych upominkami. Z niecierpliwością czekamy
na kolejne zajęcia.

p. Agata Renda

"Jeżowóz"
W dniu 8.05.2012r. uczniowie Gimnazjum nr 5 oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w
zajęciach o tematyce ekologicznej w ramach programu „JEŻOWÓZ - program mobilnej edukacji
ekologicznej dla uczniów i nauczycieli" realizowanego przez Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju
Agro – Group.
Zajęcia odbyły się nad brzegiem jeziora Białego w Augustowie. Uczniowie poznawali ekosystem
jeziora oraz jego nabrzeża obserwując zwierzęta i owady za pomocą lornetek oraz przez mikroskop.
Samodzielne poszukiwanie materiału przyrodniczego i badanie go zwiększyło ich zaangażowanie w
zajęcia. Forma zajęć oraz wykorzystane pomoce także podniosły ich atrakcyjność. Dzięki mobilnej
edukacji z „Jeżowozem”, uczniowie naszej szkoły zwiększyli wiedzę z zakresu przyrody oraz
ochrony środowiska.

p. Ewa Poważa

II AUGUSTOWSKI DZIEŃ TRENINGU
AKTYWNOŚCI MOTORYCZNEJ

Tego dnia zawodnicy mieli do wykonania po maksymalnie 3 konkurencje, wybrane z 16 dostępnych.
Ich wykonanie możliwe było na trzech poziomach trudności, które wyznaczali trenerzy każdego z
zawodników. Wykonywanie poszczególnych zadań było dopingowane przez pozostałych zawodników i
zebranych kibiców. Organizację zawodów wsparli wolontariusze z I Liceum Ogólnokształcącego – ich
profesjonalizm i zaangażowanie zasługuje na wielkie uznanie. Radość z odnoszonych sukcesów była
nieodłącznym towarzyszem tych zmagań, a pamiątkowe medale i nagrody zapewne zmotywują
naszych uczniów do startowania w kolejnych tego typu zawodach…

p. Agnieszka Joanna Turowska

Laureaci konkursu plastycznego "Szlakiem
papieskim"
00

Dnia 11 maja o godzinie 10 w budynku przy ulicy Ułanów Krechowieckich odbyło się rozstrzygnięcie
konkursu plastycznego „Szlakiem papieskim”. Do komisji konkursowej wpłynęły 34 prace z trzech
szkół. Jury oceniało prace w 3 kategoriach: szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła przysposabiająca
do pracy. Z każdej ze szkół wyłoniono po 3 miejsca oraz wyróżnienia. Pani dyrektor Bożenna
Łukaszewicz wręczyła piękne nagrody i dyplomy.
A oto wyniki konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7
I miejsce – Sandra Przyłucka
II miejsce – Mateusz Judycki
III miejsce – Mateusz Ruducha
Wyróżnienia:
Weronika Kamińska
Michał Milkiewicz
GIMNAZJUM NR 5
I miejsce - Piotr Bernacki
II miejsce – Justyna Bronakowska
III miejsce – Anna Michniewicz
Wyróżnienia:
Tomasz Goworowski
Izabela Krysińska
Klaudia Motybel
SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY
I miejsce – Paulina Szczepińska
II miejsce - Magdalena Lulewicz
III miejsce - Adriana Puczyńska
Wyróżnienia:
Agnieszka Baran
Magda Wiśniewska
Następnie wszyscy z wielkim podziwem oglądali galerię prac i podziwiali te najpiękniejsze.

p.Katarzyna Niedźwiecka

Sukces Aleksandry!
Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego niezależność, dumę i sławę. To
one tworzyły i nadal tworzą historię narodu polskiego. Przez poszczególne wieki towarzyszyły
naszym przodkom aż do teraz.
W bieżącym roku szkolnym Podlaski Kurator Oświaty zaprosił dzieci i młodzież do udziału w
konkursie plastycznym „Jestem Polakiem – Symbole Narodowe w Moim Życiu”.
Na konkurs wpłynęły 734 prace z 95 placówek (70 szkół i 25 przedszkoli). Przyznano po 3 nagrody w
5 kategoriach wiekowych. 50 prac wyróżniono.

Aleksandra Rółkowska, uczennica klasy VI Szkoły Podstawowej nr 7, zdobyła w tym
konkursie II miejsce wśród uczniów klas IV - VI województwa podlaskiego.

p. Bożenna Łukaszewicz

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3
Maja w Augustowie
Uroczystość obchodów Święta Konstytucji 3 Maja odbyła się na Rynku Zygmunta Augusta, w której
uczestniczyły władze powiatowe, miejskie i samorządowe. Nasza szkoła po raz drugi godnie
prezentowała sztandar szkół im. Jana Pawła II. W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie:
Agnieszka Baran, Żaneta Baran oraz Michał Lenkiewicz, opiekunem pocztu była pani Joanna Bienasz.
W uroczystości uczestniczyły dyrektor szkoły Bożenna Łukaszewicz oraz wicedyrektor Beata
Augustynowicz. Po przemarszu zebranych do Bazyliki Mniejszej NSJ odbyła się uroczysta Msza Św. za
Ojczyznę, której przewodniczył ksiądz Prałat Jan Wróblewski.

p. Beata Augustynowicz

Złoto Ady!!!
W dniach 20-22.04.2012 roku odbył się VII Ogólnopolski
Mityng Pływacki Rybnik 2012.
Naszą szkołę reprezentowała Ada Puczyńska,
która w zawodach zdobyła złoty medal!
Gratulujemy!!!

Współpraca pracowni
Od II semestru roku szkolnego 2011/2012 uczniowie uczestniczący w zajęciach w pracowni
poligraficznej i papieru czerpanego rozpoczęli współpracę mającą na celu promowanie zdobytych
umiejętności podczas zajęć wspólnie wykonując okolicznościowe kartki i etykiety. Wykorzystują w
swojej pracy samodzielnie wytwarzany papier czerpany oraz urządzenia i materiały poligraficzne.
Pierwszym atrakcyjnym wytworem obu pracowni stały się zaprojektowane i estetycznie wykonane
kartki wielkanocne, które promowane były w środowisku lokalnym i wręczone przyjaciołom szkoły w
okresie świątecznym.
Kolejnym przedsięwzięciem będzie również udział uczniów klas Szkoły Przysposabiającej do Pracy w
lekcji otwartej, podczas której wykonają okolicznościowe kartki. Będzie to kolejny sprawdzian
wiedzy i promocji umiejętności w grupowej i indywidualnej pracy. Atrakcją spotkania będą quizy
tematyczne, gry zespołowe i ćwiczenia praktyczne z zastosowaniem papieru czerpanego i
elementów małej poligrafii. Ale to niespodzianka; niebawem zostaną ogłoszone dodatkowe
informacje :-)
Zapraszamy do obejrzenia efektów wspólnej pracy…

p. Monika Obuchowska

Lady - czworonożna dama
Kolejne zajęcia z dogoterapii były pełne atrakcji. Mieliśmy do pokonania drogę, na której
zbieraliśmy skarby (karabińczyki) dla Lady – naszej psiej przyjaciółki, a w nagrodę mogliśmy się do
niej przytulić. Chodziliśmy też po linie – wyobrażając sobie, że pokonujemy przepaść. Zapoznaliśmy
się z różnymi akcesoriami pozwalającymi utrzymać psa w czystości. Poznaliśmy różne szczotki do
czesania oraz specjalne rękawice oraz przyrządy do masowania naszych czworonożnych pupili.
Chętni mieli możliwość pobawić się w psiego fryzjera i uczesać Lady. Zajęcia z dogoterapii finansuje
Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w ramach realizacji zadania
publicznego „Do serca przytul psa – dogoterapia dla uczniów z niepełnosprawnościami” wspieranego
przez Burmistrza Miasta Augustowa.

p. Agnieszka Joanna Turowska

Wielkanocne świętowanie
Dnia 04.04.2012 roku w związku ze zbliżającymi się Świętami Zmartwychwstania Pańskiego odbyło
się spotkanie społeczności szkolnej. Młodzież przedstawiła część artystyczną wprowadzającą w
świąteczny klimat. Serdeczne życzenia zdrowych, pogodnych i rodzinnych Świąt Wielkanocnych
wszystkim zgromadzonym złożyła Pani Dyrektor.
Od samego rana uczniowie wraz z wychowawcami gromadzili się przy wspólnym stole. Tradycyjnie
spożywali jajka, kiełbaskę, chleb i żurek.

Wesołych Świąt!

p. Agnieszka Sobota
p. Maria Gładyszewska

Laureaci konkursu recytatorskiego "Nasz
Patron - Jan Paweł II"
02 kwietnia 2012 roku odbyło się rozstrzygnięcie II edycji konkursu recytatorskiego pt. „Nasz Patron
– Jan Paweł II” w ramach obchodów siódmej rocznicy śmierci naszego Wielkiego Rodaka. W
konkursie uczestniczyło 12 - stu uczestników, którzy prezentowali przygotowane utwory.
Również w tym dniu wraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób z autyzmem,
celebrowaliśmy Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu, włączając się w globalną akcję „Zaświeć
się na niebiesko” potwierdzając to swoim ubiorem.
Jury w składzie: przewodnicząca – pani dyrektor, Bożenna Łukaszewicz, pani wicedyrektor - Beata
Augustynowicz i pani Ewa Poważa wytypowało laureatów konkursu.
Oto oni:

1 miejsce – Mateusz Judycki
2 miejsce – Agnieszka Baran
3 miejsce – Magdalena Wiśniewska
Wyróżnienia powędrowały do:
Krzysztofa Kisielewskiego, Ewy Dawidejt, Magdaleny Lulewicz, Patrycji Jakubowskiej i Justyny
Bronakowskiej, Adriany Puczyńskiej, Anny Michniewicz, Bogusławy Grajewskiej i Marzeny Gibas.

Gratulujemy!

p. Monika Obuchowska

"Zaświeć się na niebiesko"

ŚWIATOWY DZIEŃ WIEDZY
NA TEMAT AUTYZMU
2 kwietnia 2012r.

W tym roku po raz pierwszy przyłączyliśmy się do światowej akcji propagowania wiedzy o autyzmie.
Przed budynkiem szkoły odbył się happening z tej okazji. Tego dnia wszyscy uczniowie, ich rodzice,
nauczyciele i pracownicy szkoły ubrali się na niebiesko. Na początku pomalowaliśmy wspólnie znak
akcji – lampę utworzoną z litery A. Następnie w niebo poszybowały niebieskie balony po jednym od
każdej z osób. Dodatkowym atutem było świecące słońce – widocznie nawet ono chciało zaświecić
dla autyzmu…

dla autyzmu…

p. Agnieszka Joanna Turowska

Laureaci konkursu plastycznego
Dnia 29 marca 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego
pt. „Bohaterowie i ich przygody w utworach Janusza Korczaka”. Jury w składzie: przewodnicząca pani dyrektor, Bożenna Łukaszewicz, wicedyrektor - pani Beata Augustynowicz, pani Elżbieta
Barwicka, pani Zofia Ciszewska i pani Monika Milanowska wytypowały laureatów konkursu. Oto oni:
Klasa I-II-III Szkoła Podstawowa nr 7

1 miejsce – Michał Milkiewicz
2 miejsce – Karina Karwowska
3 miejsce – Mateusz Stepka i Michał Kierkla
Klasa IV-V-VI Szkoła Podstawowa nr 7
1 miejsce – Sandra Przyłucka
2 miejsce – Mateusz Ruducha
3 miejsce – Aleksandra Rółkowska
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
1 miejsce – Paulina Szczepińska
2 miejsce – Magdalena Wiśniewska
3 miejsce – Ewa Dawidejt
Wyróżnienia:
Agnieszka Baran, Wioleta Mordaszewska, Bogusława Grajewska, Marcin Miłowicki

Szczególne podziękowania kierujemy do pana Grzegorza Chełmińskiego, właściciela zakładu
fotograficznego STUDIO XXI za przygotowanie upominków laureatom konkursu w postaci puzzli,
kubków i breloków prezentujących ich prace i wizerunki. Konkurs zorganizowały i przygotowały
panie: Zofia Ciszewska, Monika Obuchowska i Katarzyna Niedźwiecka.
p. Monika Obuchowska

Dzień Absolwenta
27.03.2012 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy z
absolwentami. Było to bardzo ważne i ciekawe spotkanie, które przebiegało pod hasłem „Moja
aktywność społeczna i zawodowa”.
Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy spotkali się z absolwentami, którzy podzielili się swoją
wiedzą i życiowym doświadczeniem nabytym po ukończeniu szkoły. Byliśmy ciekawi losów naszych
starszych kolegów i koleżanek. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się, że nasi absolwenci podejmują
pracę na otwartym rynku pracy, objęci są terapią w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Augustowie
oraz uczestniczą w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy w Augustowie. Podczas dyskusji
staraliśmy się odpowiedzieć na pytania: „Dlaczego warto uczestniczyć w terapii?” oraz „Dlaczego
warto pracować?”. Odpowiedzi na postawione pytania stały się cennymi wskazówkami w
podejmowaniu decyzji w podejmowaniu aktywności zawodowej przez osoby niepełnosprawne
intelektualnie. Takie rozmowy okazały się być niezwykle istotne i mieć ogromne znaczenie dla
kształtowania podstaw oraz budowania poczucia wartości wśród uczniów i gości. Spotkanie to stało
się również okazją do poznania wytworów własnej pracy twórczej, zarówno absolwentów, jak i
naszych uczniów, gdyż spotkaniu towarzyszyła wystawa prac plastycznych i rękodzielniczych. Dzięki
zaangażowaniu w wypiek ciast w pracowni gospodarstwa domowego, nasi uczniowie mogli
poczęstować koleżanki i kolegów własnymi słodkościami i herbatą.

p. Ewa Łoboda
p. Małgorzata Poźniakowska

Spotkanie warsztatowe z psychologiem
Dnia 22 marca 2012r. odbyło się spotkanie warsztatowe uczniów klas gimnazjalnych i Szkoły

Dnia 22 marca 2012r. odbyło się spotkanie warsztatowe uczniów klas gimnazjalnych i Szkoły
Przysposabiającej do Pracy z panią psycholog Zofią Piłasiewicz. Celem zajęć było uświadomienie
uczniom, po co istnieją zasady kulturalnego zachowania, gdzie i jakie z nich obowiązują, które
zachowania są powszechnie uważane za niewłaściwe. Podczas spotkania uczniowie wskazywali
zachowania wyrażające szacunek, podawali przykłady takiego zachowania. Podsumowaniem tego
ćwiczenia były zajęcia relaksacyjne „Gwiazda szacunku - kultura i szacunek tworzą mój dobry
wizerunek”. Kolejnym ćwiczeniem była „Sztuka rozmowy”, podczas której młodzież wskazywała
cechy kulturalnego i niekulturalnego rozmówcy. Atrakcyjnym i zarazem aktywizującym ćwiczeniem
była nauka wyrażania pozytywnych komunikatów zwrotnych „Lubię Cię za …”, „Podoba mi się w
Tobie…” . Spotkanie zakończyło się iskierką przyjaźni.
„Grzeczność nie jest nauką łatwą, gdyż zasady dobrego wychowania dotyczą wielu sfer życia, więc
aby kulturalnie zachowywać się w różnych okolicznościach, trzeba znać bardzo dużo reguł. Ale sama
znajomość zasad nie wystarczy, konieczna jest umiejętność ich stosowania. Wtedy dobre maniery
nie krępują, a wprost przeciwnie – zapewniają swobodę i poczucie bezpieczeństwa oraz nienaganną
opinię wśród innych ludzi”- niech ten cytat będzie podsumowaniem spotkania.

p. Zofia Ciszewska

"Wiosna, wiosna ach to Ty..."
21 marca oficjalnie przywitaliśmy nową porę roku. Zorganizowane zostały wspólne zajęcia, na
których zapoznaliśmy się z wiosennymi obrzędami, przypomnieliśmy jakie są pierwsze oznaki wiosny
oraz rozwiązywaliśmy wspólnie zagadki. Podsumowaniem zajęć było wykonanie Marzanny. Wszyscy
uczniowie chętnie zabrali się do pracy tworząc postać z gazet oraz ubierając ją w kolorowe
materiały. Ze względu na pochmurną pogodę i niemożność wyjścia ze szkoły, nasza Marzanna nie
została tradycyjnie spalona nad rzeką, lecz pozostała spalona w domowym piecu.

p. Agnieszka Burniewicz

Leśnik z pasją
Dzisiaj mieliśmy przyjemność spotkać kolejną osobę z pasją. Naszym gościem był Pan Roman

Dzisiaj mieliśmy przyjemność spotkać kolejną osobę z pasją. Naszym gościem był Pan Roman
Rogoziński, leśnik zajmujący się edukacją oraz pasjonat uwieczniania przyrody na fotografiach.
Prezentacja multimedialna złożona z niepowtarzalnych zdjęć, przedstawiających przyrodę
Nadleśnictwa Suwałki - odmienność ukształtowania terenu, rosnących drzew, cieków wodnych oraz
porastającej roślinności była dla nas nowym doświadczeniem. Dodatkowym atutem były bardzo
ciekawe opowieści Pana Romana związane z jego pracą oraz „bezkrwawymi łowami” z aparatem
fotograficznym. Miłą niespodzianką były pocztówki oraz zakładki do książek wydane we współpracy
z Fundacją „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Dostaliśmy też 3 pudełka puzzli przedstawiających
zwierzęta leśne.

p. Agnieszka Joanna Turowska

Stypendium sportowe dla Tomasza
Goworowskiego
W Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie jest wielu sportowców odnoszących duże sukcesy w
licznych zawodach sportowych. Na pewno jednym z najbardziej wyróżniających się jest Tomasz
Goworowski uczeń klasy III Gimnazjum i zawodnik sekcji sportowej „Kormorany”.
Kariera Tomka sięga 2004r., kiedy jeszcze jako mały chłopak reprezentował szkołę w turniejach piłki
nożnej. Przez następnych 8 lat zdobył w sumie 21 medali w zawodach różnej rangi. Szczególnie
obfity w sukcesy sportowe był rok 2011. Najważniejsze z nich to:
-3 medale ( złoty, srebrny i brązowy) w IV Podlaskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych
Białystok 2011
-2 medale ( złoty i brązowy) w IV Podlaskich Regatach Kajakowych Olimpiad Specjalnych Augustów
2011
- brązowy medal w Europejskim Tygodniu Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych 2011
- srebrny medal w VI PodlaskimTurnieju Hokeja Halowego Olimpiad Specjalnych – Bielsk Podlaski
2011.
Bardzo dobrze zaprezentował się również w VIII Ogólnopolskich Zimowych Igrzyskach Olimpiad
Specjalnych Kielce – Skarżysko-Kamiennna 2012 zdobywając z drużyną brązowy medal.
Wyniki te doceniła Rada Powiatu Augustowskiego przyznając Tomaszowi stypendium szkolne za
wyniki sportowe. Wręczenie nagrody odbyło się 21 marca w sali gimnastycznej Zespołu Szkół
Specjalnych. Na uroczystość przygotowaną przez p.Chilickiego, p.Zadrożnego i p.Obuchowską
przybyli znamienici goście: naczelnik Wydziału Oświaty Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego,
Pani Bożena Kondracka, pracownik Wydziału Pani Joanna Stefanowska, państwo Grażyna i Eugeniusz
Goworowscy - rodzice Tomka, przedstawiciele Rady Rodziców i cała społeczność szkolna.
Uczestnicy spotkania obejrzeli prezentacje multimedialne dotyczące działalności Olimpiad
Specjalnych, sekcji sportowej „Kormorany” i osiągnięć sportowych Tomasza Goworowskiego.
Uroczystego wręczenia stypendium dokonała pani naczelnik, Bożena Kondracka.
Nagroda Tomka jest przykładem dla innych zawodników naszej sekcji, że wytężona praca, dużo
chęci, upór i odrobina talentu prowadzi do sukcesu.

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ MISTRZEM!!!

p. Zbigniew Zadrożny

Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały
świat!
Rok 2012 został ustanowiony Rokiem Janusza Korczaka. Zabiegał o to rzecznik praw dziecka pan
Marek Michalak. W 2012 roku przypadają dwie ważne rocznice związane z postacią Janusza Korczaka
- 70. rocznica śmierci w obozie zagłady w Treblince i 100. rocznica założenia przez niego Domu
Sierot przy ulicy Krochmalnej w Warszawie. Aby zaakcentować jak ważną postacią dla dzieci i
pedagogów jest Henryk Goldszmit, w Szkole Przysposabiającej do Pracy z inicjatywy Zofii
Ciszewskiej, Moniki Obuchowskiej i Katarzyny Niedźwieckiej, została zorganizowana lekcja otwarta.
Uczestniczyli w niej uczniowie czterech klas. Na zajęciach młodzież obejrzała prezentację
multimedialną dotyczącą życia i twórczości Starego Doktora. Utrwalając wiadomości o postaci roku
2012 uczniowie rozwiązywali wiele zadań dotyczących tej tematyki. Uczestnicy tych zajęć z
wypiekami na twarzy angażowali się w wykonanie kolejnych poleceń. Lekcja przebiegała pod
czujnym okiem pani dyrektor Bożenny Łukaszewicz. Na zajęciach zostały wykorzystane liczne
pomoce dydaktyczne umożliwiające uczniom zdobycie jak największej ilości informacji. Z zajęć
młodzież naszej szkoły wyszła bogatsza o nową wiedzę dotyczącą idei korczakowskich, które są
ponadczasowe.

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

Zajęcia muzykoterapii
Od września 2011r. pięcioro uczniów z autyzmem z klas Ia oraz Ib bierze udział w zajęciach
muzykoterapii. Podczas zajęć wykorzystuję wiele elementów mojego autorskiego programu
"POMOCNE DŹWIĘKI". Dodałam także nowe elementy np. proste piosenki - pląsy czy zabawy
paluszkowe przy muzyce, na które uczniowie pozytywnie reagują.
"W terapii muzycznej dzieci nawiązuje się do formy inteligencji sensoryczno - motorycznej jako
genetycznie wcześniejszej i umożliwiającej sprawne funkcjonowanie w naturalnym środowisku." (Dr
K. Lewandowska "Muzykoterapia dziecięca")
Muzykoterapia dziecięca przybiera najczęściej formę terapii aktywnej, co ma swoje uzasadnienie
we właściwościach psychiki dziecka. Ekspresja muzyczna poprzez gest, ruch, wydobywanie
dźwięków z prostych instrumentów perkusyjnych jest znacznie bliższa dziecku, niż człowiekowi
dorosłemu, gdyż stanowi naturalny czynnik jego życiowej aktywności. Podczas zajęć muzykoterapii
porozumiewanie się słowne ograniczam do minimum, natomiast wybieram wszystkie pozawerbalne
formy ekspresji: gest, ruch, spojrzenie, dźwięk, dotyk. Od II półrocza wprowadziłam symbole
komunikacji niewerbalnej PCS, tworząc plan kolejnych czynności na zajęciach z muzykoterapii.

p. Maria Gładyszewska

Muzyczne inspiracje
Dziś mieliśmy możliwość uczestniczyć w kolejnym koncercie muzyki poważnej przygotowanym przez
Panią Bożenę Szumską – Niewiadomską. W koncercie wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia im. Emila Młynarskiego w Augustowie. Była to dla nas okazja do poznania nazw
instrumentów oraz ich brzmień – fortepian, klarnet, gitara, akordeon oraz wiolonczela. Poznaliśmy
tym samym osoby, których pasją jest niewątpliwie muzyka. Dźwięki ciche i głośne, wolne i szybkie
rytmy oraz niesamowita atmosfera obcowania z tego rodzaju sztuką, zapewne pozwoli nam na
wzięcie udziału w konkursie plastycznym „Inspiracje muzyczne”.

p. Agnieszka Joanna Turowska

SZKOLNE REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W dniach 29 lutego, 1 i 2 marca 2012 roku odbyły się w naszej szkole Rekolekcje Wielkopostne.
Dzień rozpoczynaliśmy od udziału we Mszy Świętej w kościele Najświętszego Serca Jezusowego w
Augustowie i nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Następnie były zajęcia warsztatowe w szkole, w czasie,
których uczniowie rozwijali aktywność twórczą. Zadaniem uczniów było wykonanie prac
plastycznych na temat „Kościół Naszym Domem”, które zostały wyeksponowane na wystawie.
Uczniowie oglądali filmy religijne „Spotkanie z Jezusem” i „Przedświt wieczności”. Był to dla
wszystkich wyjątkowy czas spotkania się z kochającym Panem Jezusem.

p. Agnieszka Sobota

Wypoczynek na sportowo
Wzorem ubiegłych lat, część uczniów naszej szkoły postanowiła spędzić ferie na sportowo. Chociaż
temperatura na zewnątrz nie zachęcała do wyjścia z domu, siedmioro najbardziej zagorzałych
sympatyków pływania codziennie przychodziło 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 zasługuje Agnieszka Baran z klasy II SPdP, która w przeciągu 5 dni zajęć
zrobiła największe postępy. Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce Agnieszka godnie
reprezentować będzie naszą szkołę w zawodach pływackich.
Nie zawsze musimy daleko wyjeżdżać, by dobrze wypocząć. Przykład uczniów naszej szkoły
uczestniczących w zajęciach na basenie jest tego dosadnym przykładem.

p. Zbigniew Zadrożny

Bal noworoczny - fotorelacja

Ferie zimowe tuż tuż...
13 stycznia 2012 roku odbyły się w naszej szkole kolejne zajęcia w ramach „Klubu Bezpiecznego
Puchatka”. Zajęcia przeprowadził policjant, pan P. Jakubiak. Uczniowie zapoznali się z zasadami
bezpiecznego korzystania z uroków zabaw zimowych oraz poruszania się po drogach publicznych.
Zbliżają się ferie zimowe, stąd też uczniowie otrzymali szereg wskazówek, jak należy zachować się
w kontakcie z nieznajomymi osobami, które mogą dzwonić lub przyjść do naszego mieszkania.
Życzymy wszystkim bezpiecznych ferii!

p. Katarzyna Kasjanowicz

"10 bałwanków" czyli zimowe spotkanie z
książkami

W piątek 13.01.2012 Klasa Ia i Ib Szkoły Podstawowej Nr 7 kolejny raz gościły w Oddziale
Dziecięcym Miejskiej Biblioteki Publicznej. Tym razem tematem przewodnim była zima, a
konkretnie zimowe zabawy na śniegu. Zapoznaliśmy się z utworem Wandy Chotomskiej „10
bałwanków”. Przeliczaliśmy bałwanki, ćwiczyliśmy swoją spostrzegawczość, precyzję ruchów rąk
wykonując prace plastyczne oraz formując kule z masy solnej. Dodatkowo mieliśmy możliwość
porzucać się własnoręcznie wykonanymi kulami z papieru i potrenować swoją celność. Wizyta w
bibliotece sprawiła nam mnóstwo frajdy, a lektura wypożyczonych książek będzie ciekawym
zajęciem na zbliżające się ferie.
p.Agnieszka Joanna Turowska

Lekcja na cztery łapy

5.01.2012 roku zainaugurowaliśmy w Szkole Podstawowej zajęcia z dogoterapii. Pan Witold z
Winterem – psem - terapeutą rasy Alaskan Malamut przeprowadzili dla nas zajęcia. Mieliśmy
możliwość poznać budowę psa, nauczyć się zapraszać go do zabawy, witać się z nim oraz
prowadzać go na specjalnej uprzęży. Spotkanie z Winterem pozwoliło nam przełamać nasze lęki w
kontaktach z psami, a ciepło i łagodność psiego terapeuty zachęciła wszystkich do zapoznania się z
tym czworonożnym przyjacielem człowieka. Nadal wspominamy zajęcia i nie możemy doczekać się
kolejnego spotkania…
p. Agnieszka Joanna Turowska

Spotkanie opłatkowe

Dnia 22 grudnia 2011 roku w naszej szkole odbyło się wigilijne spotkanie uczniów, rodziców i
nauczycieli. Uroczystość rozpoczęła się od zaprezentowania „Jasełek” przez uczniów z klas
starszych. Pani dyrektor złożyła wszystkim świątecznie życzenia. Następnie odbyły się spotkania
opłatkowe uczniów wraz z wychowawcami i rodziców z nauczycielami, którym towarzyszyły
tradycyjne potrawy wigilijne. Uroczystość przygotowały panie: Agnieszka Sobota, Alicja Sokołowska,
Iwona Sobolewska, Ewa Poważa, Zofia Ciszewska, Joanna Bienasz.

p.Agnieszka Sobota

Muzyczna uczta

Dzień 3 grudnia Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła jako Międzynarodowy Dzień Osób
Niepełnosprawnych. W naszej szkole obchody tego święta odbyły się bardzo uroczyście 7 grudnia
2011 roku. Wszyscy uczestnicy imprezy dekorowali uśmiechami „drzewko przyjaźni”. Zostało ono
wniesione na scenę goszczącej nas auli ACE. Licznie przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta
Augustowa, pan Kazimierz Kożuchowski, pani Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Starostwa
Powiatowego w Augustowie, pani Bożena Kondracka, siostra Dyrektor Domu Pomocy Społecznej
Helena Kamińska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy, pani Zofia Grajewska, dyrektor
PSM I st. w Olecku, pani Elżbieta Rzepecka. Inauguracyjny koncert dała orkiestra i chór Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku pod dyrekcją pana Tomasza Gawrońskiego i
pani Agaty Bagan . Muzyka na żywo w wykonaniu orkiestry, a następnie orkiestry i chóru była
prawdziwą ucztą muzyczną, a wspaniałe wykonanie standardów muzyki rozrywkowej wzbudziło
radosny nastrój.

Następnie rozpoczęły się prezentacje X Przeglądu Piosenki „Wśród Nas”. W tym roku, oprócz
wykonawców z naszej placówki, uczestniczyli w nim uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w
Grajewie, a także Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Suwałkach oraz Domu Pomocy
Społecznej w Augustowie, jak również Środowiskowego Domu Samopomocy oraz uczniowie klas
integracyjnych Szkoły Podstawowej nr 2 i Zespołu Szkół Samorządowych. Różnorodność występów i
repertuaru pokazuje coraz wyższy poziom wykonawców, dbałość o ciekawe stroje ( bo były
Mikołajki, królewna i książę, piraci, Smerfy, damy oraz żołnierze) podkreśla zaangażowanie młodych
wykonawców i ich opiekunów w przygotowanie swoich występów. Wspaniała publiczność, wśród niej
także młodzież klas ACE dbała, aby każdy był nagrodzony owacją oklasków. A po występach na
wykonawców czekały ciekawe nagrody ufundowane przez organizatorów dzięki sponsorom:
Starostwa Powiatowego w Augustowie oraz Urzędu Miejskiego w Augustowie.

Dla wszystkich obecnych przygotowany był także słodki poczęstunek, a wspaniałe ciasta wzięły
udział w konkursie na najwykwintniejszy wypiek. Wygrała Karpatka i Miodownik. W trakcie trwania
uroczystości odbywał się kiermasz ciast oraz wytworów wykonanych przez uczniów w pracowniach:
wikliniarskiej, witrażu oraz ceramicznej.
Zorganizowana z takim rozmachem impreza wymagała współpracy wielu nauczycieli i pracowników
naszego Zespołu Szkół, ale efekt na pewno był wart wysiłku, a zadowolone oblicza osób
uczestniczących w imprezie i ich spontaniczna radość przekonują do kontynuowania takich
obchodów za rok.
M.G.

Dogoterapia w naszej szkole
Dogoterapia znana także pod nazwą kynoterapia, jest metodą wykorzystującą psy między innymi

w rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w terapii osób samotnych i starszych. Główne
działanie tej terapii kontaktowej, polega na kontakcie fizycznym z psem oraz nawiązaniu z nim
więzi psychicznej.
W naszej szkole jesteśmy otwarci i chętni do poznawania i wprowadzania nowych metod i technik
wspomagających rozwój naszych uczniów. Jedną z takich metod jest dogoterapia. Aby przybliżyć tą
metodę rodzicom uczniów, w naszej szkole, 30 listopada 2011r., odbyło się spotkanie rodziców i
nauczycieli z dogoterapeutą panem Witoldem Grabowskim.
Pan Witold Grabowski przybył na spotkanie z dwoma wspaniałymi, szkolonymi pieskami rasy Alaskan
Malamut. Rodzice i nauczyciele z zainteresowaniem przysłuchiwali się zagadnieniom związanym z tą
metodą oraz zadawali pytania, na które pan Witold chętnie odpowiadał. Spotkanie przebiegało w
miłej, serdecznej atmosferze, a sympatyczne czworonogi wpływały na jego wyjątkowość.
Pani dyrektor szkoły, Bożenna Łukaszewicz, zapewniła zainteresowanych rodziców uczniów, że jeżeli
wyrażą oni zgodę na uczestniczenie ich dzieci w takiej formie zajęć, to zajęcia z dogoterapii będą
odbywały się w naszej szkole.
Już w grudniu odbędą się pierwsze zajęcia z udziałem psa. Mamy nadzieję, że będą one odbywały
się cyklicznie i będą przynosiły wymierne korzyści naszym wspaniałym uczniom.

p. Agata Renda

Uroczystość pasowania nowych uczniów
oraz obchody Święta Niepodległości
Dnia 14. 11. 2011r. odbyła się uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz
pasowanie nowych uczniów placówki.

W poczet uczniów ZSS przyjętych zostało 13 uczniów. Zanim dokonano pasowania wszyscy uczniowie
zostali poddani różnym próbom - konkurencjom sportowym, po przejściu których, złożyli uroczyste
ślubowanie.

Część uroczystości związana z Narodowym Świętem Niepodległości rozpoczęła się projekcją
multimedialną wzorowaną na telewizyjnych „Wiadomościach” przedstawiającą historię święta.
Następnie uczestnicy wysłuchali programu poetyckiego „Jest taki kraj”. Zarówno wiadomości jak
program poetycki przygotowały klasy I-II oraz II-III b Gimnazjum nr 5.

Po występach uczniów swój program muzyczno - poetycki złożony z utworów patriotycznych i
regionalnych zaprezentował augustowski chór „Złota Jesień”. Uroczystość zakończył zaproszony
gość p. Izydor Bronakowski, który podzielił się swoimi wspomnieniami z zesłania na Syberię oraz
przedstawił własną interpretację wierszy o tematyce patriotycznej.

Publiczność w skupieniu wysłuchała wszystkich wykonawców, a wspólne śpiewanie było okazją do
podtrzymania więzi łączących pokolenia
i rozwijania uczuć patriotycznych.
p. Urszula Sieńkowska - Cioch
p. Ewa Poważa

p. Ewa Poważa

