
Święty Mikołaj 125 m pod ziemią 

DWUMIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  

W NOWYM TARGU  

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

Nr 1/2011-2012 Wrzesień-Październik 

Nr 2/2011-2012 Listopad-Grudzień 

12 grudnia 2011 r. w scenerii 

zabytkowej komory "Warszawa" 

Kopalni Soli w Wieliczce odbył 

się VI Charytatywny Koncert 

Mikołajowy. Uczniowie Szkoły 

Podstawowej Nr 9-L wraz z na-

uczycielami wzięli udział w tym 

koncercie na zaproszenie autor-

ki książek dla dzieci - Pani Be-

aty Kołodziej oraz Dyrekcji Ko-

palni.  
Zjeżdżając do podziemi wiedzieliśmy 

już, że czeka nas mnóstwo atrakcji. 

Wszak nie po raz pierwszy byliśmy na 

koncert zaproszeni. Radośni i uśmiech-

nięci, siedząc bardzo blisko sceny w na-

pięciu oczekiwaliśmy na rozpoczęcie 

koncertu. I rzeczywiście, atrakcji nie 

zabrakło. Były konkursy, piosenki i po-

kazy taneczne. Oklaskiwaliśmy koloro-

we i żywiołowe przedstawienie "W świą-

tecznym nastroju", podczas którego wy-

stąpiła grupa taneczna Mariusza Jasu-

wienasa i Magdaleny Góry – finalistów 

programu „You Can Dance” oraz grupa 

wokalna „Nice One”, pracująca pod kie-

runkiem Estery Marszewskiej – finalist-

ki programu „Mam Talent”. Grupa ta 

pokazała niezwykły spektakl "Szkoła 

marzeń". Najbardziej oczekiwanym go-

ściem był jednak sam św. Mikołaj, który 

każde dziecko z rzeszy 500 przybyłych 

do Kopalni obdarzył podarunkiem, do-

brym słowem i uśmiechem. Prezentów i 

uśmiechów nie brakło też i dla nas. W 

podzięce za zaproszenie i życzliwość 

trzech uczniów naszej szkoły: Sylwia, 

Agnieszka i Gabryś z Panią Wicedyrek-

tor Moniką Hołowczak złożyli na ręce 

Pani Beaty Koło-

dziej oscypki wraz  

z góralską kolędą. 

Na koniec na scenie 

pojawili się jeszcze 

autorzy i prowadzą-

cy program 

"Ziarno": pani Lidia 

Lasota i ks. Łukasz 

Piórkowski, dzięku-

jąc dzieciom za tak 

liczne przybycie, a 

Zarządowi Kopalni 

za gościnę.  

Z Wieliczki wyje-

chaliśmy nie tyl-

ko z prezentami 

od św. Mikołaja, 

ale także ze wspomnieniami i moc-

nym postanowieniem, że wrócimy 

tutaj za rok. Te wspaniałe przeżycia 

mogły być naszym udziałem dzięki 

finansowemu wsparciu (pokrycie 

kosztów przejazdu autokarem) Fun-

dacji na Rzecz Pomocy Niepełno-

sprawnym Wychowankom SOSW 

Nr 1 w Nowym Targu. Dziękujemy!  

Czy wam nie przyszło 
nigdy do głowy, 

Że śnieg powinien 
być kolorowy? 

Albo zielony, 
Albo czerwony, 

Liliowy 
Albo beż. 

Śnieg ten lepiłoby się 
wspaniale, 

A bałwan biały nie 
byłby, ale 

Albo zielony, 
Albo czerwony, 

Liliowy 
Albo beż. 

 

Śnieżki tak samo w 
zimowej porze 

Byłyby wtedy w ja-
kimś kolorze. 

Albo zielone, 
Albo czerwone, 

Liliowe 
Albo beż. 

Bardzo kolory by się 
przydały, 

A tu tymczasem 
wciąż pada biały, 

Biały, bielutki, 
Miękki, mięciutki, 
Świeży, świeżutki 

Śnieg. 
(Ludwik Jerzy Kern) 

Zdjęcie wykonane przez ucznia SP9-L  

zostało wyróżnione  

w konkursie „Przyroda regionu w obiektywie”. 
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Z Kubą Gromala,  

uczniem kl. VI SP9-L, laureatem 

konkursu plastycznego 

„Niepodległość” rozmawia  

Adam Śmietana. 

 

Kuba, wziąłeś udział w konkursie. Co to 
był za konkurs? 

Był to konkurs plastyczny pod tytułem 
„Niepodległość”. Namalowałem na ten kon-
kurs rysunek, który pani Agatka Majewska wy-
słała do Młodzieżowego Domu Kultury w No-
wym Targu. 

Jaką otrzymałeś nagrodę? 

Dostałem dyplom i dwie książki: jedną o histo-
rii, drugą z piosenkami. 

Co było na Twoim rysunku? 

Narysowałem czołgi polskie i czołgi niemiec-
kie. 

Czy lubisz malować? 

Tak, bardzo. 

Co robisz po lekcjach? 

Gram w gry na komputerze, a w ciepłe dni lubię 
grać w piłkę na boisku szkolnym. 

Czy jeszcze coś namalujesz na jakiś kon-
kurs? 

Nie wiem, zobaczę.  

 

 

Wywiad przepisała: Agnieszka Mirga 

 

 
W listopadzie 2011 r. Kuba Gromala, uczeń 

klasy VI Szkoły Podstawowej Nr 9-L  
zdobył nagrodę  

w XVI POWIATOWYM KONKURSIE PLA-
STYCZNYM „Niepodległość” pod patronatem  
Anny Paluch, poseł na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej. 
Pracę na  konkurs Kuba wykonał pod czuj-

nym okiem pani Agaty Majewskiej.  
Oto, co Kuba powiedział naszemu  

dziennikarzowi tuż po odebraniu nagrody. 

Kuba tuż po 

odebraniu na-

grody (zdj. u 

góry) -  

i z panią Agatą 

Majewską 

(obok). 
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W listopadzie 2011 r. uczniowie SP Nr 
9-L wysłuchali koncertu w Państwo-
wej Szkole Muzycznej I i II stopnia w 
Nowym Targu pt. "Parada instrumen-
tów".  
Uczniowie mieli okazję obcować z mu-
zyką klasyczną wykonywaną na ży-
wo oraz zobaczyć instrumenty mu-

zyczne, rzadko spotykane na koncer-
tach muzyki rozrywkowej czy w pro-
gramach telewizyjnych.  
Organizatorem wyjścia byłą pani Beata Bełtowska. 
 

Uczniowie żywo reagowali na to, co działo się na 

scenie. Oto, czego dowiedzieliśmy się o koncercie od 

jednego z jego uczestników - Pawła Śmietany, 
ucznia klasy IV: 

W szkole muzycznej dzieci grały na różnych in-

strumentach. Były tam basy, skrzypce, gitara, 

pianino, trąbka. Panie opowiadały o instrumen-

tach, a później dzieci na nich grały. Koncert  

 
 

 
trwał długo, ale 

wcale mi się nie 

nudziło. Najbar-

dziej podobała mi 

się gra na basach. 
Sam chciałbym 

uczyć się grać na 

basie. 

 
Tekst z dyktafonu prze-

pisał:  
Kuba Gromala 

 

Rok 2011 był Rokiem Marii 
Skłodowskiej-Curie - w setną 
rocznicę przyznania Marii 
Skłodowskiej-Curie Nagrody 
Nobla w dziedzinie chemii za 
odkrycie nowych pierwiast-
ków: polonu i radu. Z tej oka-
zji w dniu 1 grudnia 2011 r. w 
Ośrodku wychowawcy przy-
pomnieli uczniom wyjątkowe 
życie i działalność naukową 
Marii Skłodowskiej-Curie. Po 
zapoznaniu się z prezentacją 

przedstawiającą naszą słynną ro-
daczkę poszczególne grupy Ośrod-
ka wzięły udział w konkursie krzy-
żówkowym dotyczącym życia 
Skłodowskiej-Curie, przygotowa-
nym przez panie Beatę Wójciak i 
Izę Sewielską. Zwycięzcy zostali 
nagrodzeni słodkim upominkiem, 
natomiast wszyscy uczestnicy na-
grodami pocieszenia.  

Rok 2011 Rokiem  
Marii Skłodowskiej-Curie 
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PODSUMOWANIE KOLEJNEGO PROJEKTU  

W ZAWODÓWCE 

15 grudnia 2011 roku odbyło się 

spotkanie związane z podsumo-

waniem projektu "Stworzenie no-

woczesnej bazy techniczno-

dydaktycznej dla potrzeb kształ-

cenia młodzieży z niepełno-

sprawnością intelektualną". Pro-

jekt zwieńczony został ukończe-

niem modernizacji sal praktycz-

nego kształcenia w zawodach ga-

stronomicznych przygotowanego 

przez: Czesławę Królczyk i Rafa-

ła Czajkowskiego.  

Podczas spotkania, na którym 

obecni byli przedstawiciele Zarządu 

Powiatu Nowotarskiego, przedsta-

wiciele przedsiębiorstw biorących 

udział w realizacji projektu oraz 

nauczyciele SOSW Nr 1 w Nowym 

Targu można było dowiedzieć się 

wiele na temat inspiracji do przy-

gotowania projektu, szczegółów je-

go przebiegu, pochodzenia środków finanso-

wych i ich wykorzystania.  

Uroczystość była ubarwiona 

sztuką teatralną wykonaną przez 

członków koła teatralnego Gim-

nazjum w Maniowach, pokrótce i 

z niemałym humorem przedsta-

wiającą stosunki społeczne pa-

nujące obecnie na Podhalu. 

Zmodernizowane sale zostały po-

święcone przez Ks. Stanisława 

Strojka, proboszcza Parafii NSPJ 

w Nowym Targu. Po atrakcjach 

intelektualno-duchowych przy-

szedł czas na poczęstunek pre-

zentujący bogactwo regionalnych 

przysmaków. Można było przy tej 

okazji obejrzeć przygotowane sa-

le, ich wyposażenie i wymienić 

mniej formalne uwagi na temat 

zrealizowanego przedsięwzięcia.  

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i in-

stytucjom, dzięki zaangażowaniu których reali-

zacja projektu była możliwa i została zakończo-

na powodzeniem. 

Pani  Czesia Królczyk i pan Rafał Czajkowski prezentują kolejne  

etapy realizacji projektu. 

Proboszcz Parafii NSPJ w Nowym Targu, Ks. Stanisław Strojek poświęca 

nowoczesną bazę warsztatową ZSZ Nr 5.  
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Tuż przed świętami Bożego Narodzenia w 

naszej Placówce tradycyjnie miała miejsce 

Msza św. Msza święta zgromadziła całą spo-

łeczność SOSW. Modlili się z nami też nasi 

wierni przyjaciele - harcerze z 2. Bystrzań-

skiej Drużyny Starszo-harcerskiej "Orlęta" 

z Hufca Jordanów, którzy już od lat przywo-

żą nam światełko zapalone w Betlejem, 

miejscu narodzin Zbawiciela świata. Harce-

rze otrzymali je od słowackich skautów i prze-

kazali delegacji uczniów naszej szkoły na po-

czątku Mszy świętej. To wydarzenie wprowa-

dziło wśród obecnych odświętny nastrój i kli-

mat. O świętach narodzenia Pana Jezusa mówi-

ła piękna dekoracja przygotowana przez p. Mo-

nikę Bodzioch. Także Ewangelia oraz kazanie 

wygłoszone przez księdza Janusza Rzepę opo-

wiadały o wydarzeniach z betlejemskiej groty. 

Szczególnie w pamięci obecnych zapadła prośba dusz-

pasterza, byśmy łamiąc się opłatkiem i składając in-

nym świąteczne życzenia, starali się przyczynić do ich 

spełnienia w życiu tej osoby. I tak, jeśli życzymy ko-

muś szczęścia, radości i pokoju starajmy się sami, by 

nie powodować przykrości i smutku. I w ten sposób 

rozszerzajmy szczęście, radość i pokój w naszych do-

mach, w naszych rodzinach, w naszych środowiskach i 

w naszej szkole.  

Tradycyjnie przed wyjazdem do 

domów rodzinnych spotkaliśmy 

się w szkole przy wigilijnym sto-

le, aby złożyć sobie życzenia i 

podzielić się opłatkiem. Spotka-

nie wigilijne zaszczycił swoją 

obecnością nasz duszpasterz, ks. 

Janusz Rzepa. Historię o narodze-

niu Jezusa opowiedzieli nam "po 

góralsku" członkowie zespołu regio-

nalnego "Milusioki". Nie zabrakło 

też gwiazdkowych prezentów, które 

zawdzięczamy właścicielowi kantoru 

"Fred". Podczas naszego spotkania 

przy wigilijnym stole zastawionym 

tradycyjnymi potrawami odbyło się 

rozstrzygnięcie szkolnego konkursu 

na najpiękniejszą szopkę.  

Przy wigilijnym stole 
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„Roztop wosk w małym naczyniu i 
lej na wodę przez ucho od klucza. 
Kształt woskowej figurki może wy-
dawać się nieczytelny, ale gdy 
obejrzysz jego cień na ścianie, ła-
twiej dopatrzysz się zarysu. Mogą 
to być przeróżne kształty. Wystar-
czy odrobina fantazji, a dowiesz 
się, co czeka Cię w nadchodzącym 
roku”. Od takiej instrukcji rozpo-
częła się 26 listopada andrzejkowa 
dyskoteka dla uczniów zawodów-
ki, liceum i gimnazjum.  
Uczniowie chętnie uczestniczyli we 
wszystkich wróżbach. Każdy był cieka-
wy, co czeka go w przyszłości. Już wie-
my, kto zostanie księdzem, kto zakonni-
cą, a kto w najbliższym czasie wyjdzie za 
mąż, ożeni się i ile będzie miał dzieci. 
Było dużo dobrej zabawy. Wszystkim 
dopisywał humor. Przecież nikt inny tylko my sami 
jesteśmy kowalem swojego losu. Od nas zależy, kim 
będziemy w przyszłości i jakie życie będziemy wiedli. 
A powróżyć i przy tym dobrze się bawić przecież ni-
komu nie zaszkodzi…  

Wszyscy uczniowie skończyli dyskotekę andrzejkową 

w dobrym i radosnym nastroju. Teraz czekają na na-

stępną… 

Kto zostanie księdzem, a kto spędzi resztę życia na podróżowaniu? 

Andrzejkowe wróżby prawdę nam powiedzą;) 

Danusia Wil – 

uczennica Szkoły 

Podstawowej Nr 9 - 

L otrzymała nagro-

dę w konkursie pla-

stycznym „Boże Na-

rodzenie - tradycje i 

współczesność”.  

Organizatorem kon-

kursu był Powiatowy 

Młodzieżowy Dom 

Kultury w Trzebini,  

a celem konkursu - 

wspieranie rozwoju 

twórczości dzieci  

i utrwalanie po-

nadczasowych 

tradycji. Gratu-

lujemy Danu-

siu!!  

Oby tak dalej! 

DANUSIU - GRATULUJEMY! 

Danusia Wil  

z nauczycielką 

plastyki - panią 

Agatą Majewską. 
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KRZYŻÓWKA 
UWAGA!!! DZIECI! 

Wpiszcie do diagramu odgadnięte słowa  

i odczytajcie rozwiązanie (hasło).  

Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy Nr 1 

ul. Jana Pawła II 85 

34-400 Nowy Targ 

 

www.soswnr1.nowytarg.pl 

Redakcja: Anita Strama (red. naczelna, korekta), Halina Szewczyk, Rafał Plewa. 

Redagował zespół uczniowski w składzie: Jakub Gromala, Wiktoria Majerczak,  

Agnieszka Mirga, Agnieszka Niżnik,  

Sylwia Bednarczyk, Adam Śmietana, Paweł Śmietana, Damian Twaróg.  
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W gęśnej lastwinie, na polanej ogromce, sło-

wiczyły świergoty, sarniały biegenki i dziko-

wały żery. 

Kapturkowy Czerwonek szedł z koszykowym 

wiklinem do swojej babcinej kochanki, ażeby 

zanieść jej przesmaki różnołyki, dżemówkę  

z drożdżem, pleśń serowy, ogórkowe kiszon-

ki, chlebowy raz oraz margarynną roślinę.  

Babcia miała laskę za chatą, w której mieszkała sa-

motnie jak niedźwiedzi polar. Gdy Kapturkowy 

Czerwonek był w drodze połowy, zza sośniastej igły 

wyskoczył wyględnie wilkujący obleś. Sposobnym 

chytrem dowiedział się od Kapturkowego Czerwon-

ka, gdzie mieszka jego babcina kochanka i sobie tyl-

ko znanymi drogimi krętami pobiegł do chatkowej 

babci. Zapukał bez wchodzenia i od razu zaatakował 

zababciowaną skocznię. Połknął ją w całości, wyser-

wetkował tarło paszczami, ubrał babciną koszulną 

nockę, włożył nos na okulary i czekał na Kapturko-

wego Czerwonka w baldachimie z łóżkiem. Po chwil-

nej krótce do chatkowej babci zziajał wchodzący 

Kapturkowy Czerwonek. Wyględnie dziwniejąca 

babcia wydała się Czerwonkowi jakaś taka inna. 

- Dlaczego babciu masz takie oczne wielki? - za-

pytał Czerwonek. 

- Żeby Cię lepiej widzieć – odpowiedział ubab-

ciowany na charakter Wilk. 

- A dlaczego masz takie uszane ogromki? - znów 

zapytał Czerwonek, a ubabciowany na Wilka 

charakter odpowiedział: 

- Żeby Cię słyszowij lepić. 

- A czemu masz takie zębne ostry? 

- Żeby Cię zjeść. 

I zjadł Czerwonka, który we Wilku żołądka spo-

tkał babciną kochankę. 

Gdy Wilk brzuchował się po klepie, nadszedł ka-

rabin z myśliwym, który zobaczył, jakie popeł-

nienie Wilk zbrodnił. Zastrzelbował nabój lufa-

mi, zawilkował strzałę, rozbrzuszył prucię i uwol-

nił KapturkowegoCzerwonka oraz jego babciną 

kochankę. 

Wilk skończył jako komin przed dwankiem,  

a Kapturkowy Czerwonek dał masła z chlebem 

szwarnemu, bo był myśliwy, ha, ha, ha i poszli 

razem do lasowego zielniczka, ha, ha, ha - i tam 

łonowali sobie na przyrodzie dziękowania. 

KONIEC I BOMBA, A KTO CZYTAŁ,  

TEN TRĄBA! 

Znacie? Nie znamy!  To przeczytajcie! 

Czy wiecie już, o jaką bajkę chodzi? 

Autor: Adam Handzel 

BAJKA O KAPTURKOWYM CZERWONKU 
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CHODZENIE WCIĄGA! 

W październiku około 50 wędrowników  

ze szkoły pionu UZ ruszyło w góry na je-

sienny złaz. W bojowych nastrojach druży-

ny spotkały się na Zadziale, a następnie 

przemierzały rozmaite trasy, po pięknych 

terenach wokół wyciągu narciarskiego.  

Jedni szybciej, drudzy wolniej pokonywali 

przeszkody, ale wszyscy z uśmiechem na twa-

rzy podziwiali góry i lasy w jesiennej szacie. 

Po długim dystansie i włożonym wysiłku, spo-

tkaliśmy się wszyscy przy grillu, gdzie czekała 

na nas nagroda - gorąca kiełbaska w doboro-

wym towarzystwie. Było bardzo sympatycz-

nie. Zregenerowaliśmy siły i fantastycznie od-

poczęliśmy od zajęć szkolnych. Już dziś za-

praszamy na przyszłoroczny „Gorczański 

Złaz”. 

 

27 września uczniowie liceum pod opieką 
pań: Ewy Barczak i Ewy Patory wybrali się 
na wycieczkę do Krynicy. Jadąc malowniczą, 
acz krętą drogą wzdłuż doliny Popradu, prze-
jeżdżając przez kolejne znane miejsca jak 

Piwniczna czy Muszyna, dotarliśmy do źró-
deł wszystkim znanej ,,Kryniczanki”. Spacer 
deptakiem słynnego uzdrowiska i wizyta w pi-
jalni wód mineralnych - to 
nie jedyne atrakcje wyciecz-
ki. Bardzo przyjemnie było 
wjechać na Górę Parkową, 
skąd roztacza się piękny 
widok na Beskid Sądecki.  
 
Pogoda dopisała, a czas wy-
cieczki szybko dobiegł koń-
ca, pozostawiając niedo-
syt… 
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Szkolenie w zakresie udzielania 
pierwszej pomocy 

Uczniowie Publicznego Gimnazjum, Szkoły 
Zawodowej i Uzupełniającego Liceum Ogól-
nokształcącego uczestniczyli w szkoleniu z 

zakresu udzielania pierwszej pomocy w sytu-
acjach zagrożenia życia i zdrowia, prowadzo-

nym przez ratowników medycznych.  
 
Program warsztatów obejmował następujące 

zagadnienia: 
 
1. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia  
i zdrowia, zasady postępowania w miejscu 
zdarzenia czy wypadku: 
- Najczęstsze przyczyny nagłych stanów zagrożenia 
życia. 
Podstawowe zasady bezpieczeństwa w działaniach 
ratowniczych: 
*ocena występujących zagrożeń dla poszkodowane-
go i ratownika, 
*zabezpieczenia poszkodowanego i ratownika, 
*powiadomienie służb ratowniczych. 
- Badanie poszkodowanego na miejscu wypadku i 
rozpoznanie stanu przytomności poszkodowanego 
*sprawdzenie oddechu i drożności dróg oddecho-
wych, 
*lokalizowanie urazów. 
- Układanie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej. 
 

2. ABC resuscytacji krążeniowo-oddechowej. 
Technika zabiegów ratowniczych. Przygoto-
wanie do resuscytacji. Zabezpieczenie osoby 
po resuscytacji i osoby nieprzytomnej: 
- Technika udrożnienia dróg oddechowych; 
- Wentylacja usta-usta, usta-nos; 
- Pośredni masaż serca; 
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. 
 
3. Rozpoznanie i pomoc doraźna u osób z 
krwotokiem, urazem głowy, klatki piersio-
wej, brzucha, złamaniem, zwichnięciem, 
oparzeniem, odmrożeniem i innymi ranami: 
- Rozpoznanie i pomoc doraźna w przypadku krwo-
toków, urazów, oparzeń i odmrożeń; 
- Rozpoznanie i unieruchomienie złamań i zwich-
nięć. 
4. Doraźne postępowanie w przypadku za-
grożenia życia niektórych stanach nieurazo-
wych: 

- Przyczyny utraty przytomności; 
- Rozpoznanie i udzielanie pomocy nieprzytom-

nemu; 
- Rozpoznanie i postępowanie przeciwwstrząso-

we; 
- Postępowanie zabezpieczające chorego w czasie 

padaczki. 
 

Zajęcia warsztatowe odbyły się w ramach działal-
ności Szkolnego Koła PCK, a zorganizowane zosta-
ły pod kierunkiem p. Bogusławy Dudek, p. Magdy 
Zastawnik i p. Agnieszki Faliszewskiej.  
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W minionym roku szkolnym gościliśmy w 
naszej Placówce pracowników Gorczańskie-
go Parku Narodowego. Przedstawiciele GPN 
obiecali wówczas, że zabiorą nas na eduka-
cyjną wycieczkę w góry - i słowa dotrzymali.  
W piękny jesienny dzień, 26 października 2011 r. 
wybraliśmy się do Łopusznej, gdzie 
z bliska mogliśmy zobaczyć cudną 
przyrodę Doliny Łopusznej, a także 
jej mieszkańców. Zwiedziliśmy Ga-
jówkę Mikołaja, w której mieszczą 
się: ośrodek edukacyjny, muzealny 
oraz  punkt informacji turystycznej. 
W głównym budynku stworzona 
została ekspozycja przyrodniczo-
historyczna, która  prezentuje eks-
ponaty związane z historią tego 
miejsca. W budynku gospodarczym 
odtworzono kancelarię leśniczego, z 
dawnymi sprzętami, narzędziami, 
które wykorzystywane były do pra-
cy w lesie. Panie z GPN-u opowie-
działy nam historię tego miejsca, 
wyjaśniały, jakie eksponaty znajdu-
ją się na wystawie oraz cierpliwie 
odpowiadały na pytania dociekli-
wych. Na koniec naszego pobytu w 
Łopusznej zapaliliśmy ognisko, 
przy którym uczniowie 

„śpiewająco” podziękowali pracownikom GPN-u za 
miłe przyjęcie i gościnę. Pogoda tego dnia była ślicz-
na, widoki wprost bajeczne, przez co każda buzia 
wróciła do szkoły uśmiechnięta. Mamy nadzieję, że 
wycieczki w tę dolinę staną się już dla nas stałym 
punktem corocznych wypraw  w góry.  

W ramach realizowanego w ZSZ projektu Woje-

wództwa Małopolskiego „Modernizacja Kształce-

nia Zawodowego w Małopolsce” 15-osobowa gru-

pa uczniów Szkoły Zawodowej uczestniczy w 

kursie obsługi konsumenta.  

Uczniowie z klas o profilu gastronomicznym - kucharz 

małej gastronomii i cukiernik - zgłębiają tajniki sztuki 

kelnerskiej. Kursanci uczą się prawidłowego nakrywa-

nia i ozdabiania stołu, układania sztućców. Poznają 

różne techniki układania serwet, ćwiczą trudną sztukę 

noszenia, kilku jednocześnie, talerzy.  Uczestnicy, któ-

rzy wytrwają do końca zajęć otrzymają certyfikaty po-

twierdzające zdobycie dodatkowych uprawnień zawo-

dowych.  

Wcześniej uczniowie ZSZ uczestniczyli w warsztatach 

aktywnego poszukiwania pracy, kursie operatora wóz-

ków widłowych oraz kursie obsługi kas fiskalnych. Po-

nadto najzdolniejsi uczestniczą w dodatkowych zaję-

ciach z języka angielskiego.  

Kelnerzy w naszej szkole 
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Od 6 do 9 października 2011 r. reprezen-

tacja Małopolski brała udział w Mistrzo-

stwach Polski w Biegach Przełajowych 

"Sprawni Razem" w Sulęcinie (woj. lubu-

skie).  

Naszą Placówkę reprezentował uczeń klasy IIIB 

Publicznego Gimnazjum - Grzegorz Pierchlak, 

który pomimo długiej i męczącej podróży, nie-

sprzyjających warunków atmosferycznych i 

trudnej, wymagającej trasy biegu wywalczył I 

miejsce w grupie chłopców młodszych. Wyjazd 

do Sulęcina był okazją do poznania nowych za-

kątków Polski (m. in. Krakowa, Krzyża, Gorzo-

wa Wielkopolskiego) i nawiązania znajomości z 

rówieśnikami z innych części kraju. Opiekę nad 

uczniem sprawowała p. Ewa Kowalczyk. 

I MIEJSCE GRZEŚKA W SULĘCINIE 

RĘKODZIELNICY NA GALI FINAŁOWEJ 

22 września rękodzielnicy z 

paniami: Teresą Czyż  i Magdą 

Zastawnik uczestniczyli w gali 

kończącej projekt „Mój zawód 

– Moja przyszłość”.  

Scena Miejskiego Ośrodka Kultury 

zakwitła kolorami. Prace swe pre-

zentowali uczniowie Zespołu Szkół 

Odzieżowych z Krakowa i Nowego 

Targu. Zachwyciła nas pomysło-

wość i wykonanie kreacji oraz 

ozdób.  

ZWIEDZAMY WYSTAWY  
Rękodzielnicy z klasy Ia zwiedzili dwie 
wspaniałe wystawy: reportażową Ada-
ma Kokota pt. „Climbing and Reportage 
Photography” ilustrującą pasję ludzi za-
fascynowanych wspinaczką skałkową 
oraz okolicznościową „KATYŃ 1940- 
PAMIĘTAMY”, która upamiętniła mord 
polskich oficerów z rąk NKWD. 

Obydwie wystawy wywarły na nas ogrom-
ne wrażenie… 
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W dniach 17-19 listopada 2011 r. zespół 
„Sylaba” wziął udział w XVI Ogólnopolskim 
Festiwalu Artystycznym dla Dzieci i Młodzie-
ży „Śpiewaj z nami” Tarnów 2011.  
Zespół „Sylaba” z Publicznego Gimnazjum zdobył I 
miejsce w kategorii zespołów tanecznych, a Paulina 
Rafacz otrzymała wyróżnienie w kategorii „soliści”. 
Atmosfera w trakcie festiwalu była wyjątkowo sym-

patyczna, dzięki temu zespół również przy-
wiózł ze sobą wiele wrażeń i nowych znajo-
mości. 

Równie owocny festiwal w Tarnowie 

był dla zespołu „Pieguski”. Występ 

młodych artystów ze szkół pionu UZ zrobił 

furorę. Nie mieli sobie równych i w efekcie 

zdobyli główną nagrodę - GRAND PRIX w 

kategorii tanecznej. „Michael Jackson” w 

wykonaniu Dominiki Mirgi zdobył uznanie 

jury i wielki aplauz publiczności otrzymując 

specjalną nagrodę. Zespół został uhonoro-

wany tak-

że nagro-

dą jury 

dziecięce-

go. Pełni 

wrażeń i 

nowych 

znajomo-

ści człon-

kowie 

zespołu 

Od 11 października 2011 r. w naszej Pla-
cówce ruszyła ogólnopolska akcja 
„Owoce w szkole” koordynowana przez 
Agencję Rynku Rolnego na podstawie 
Rozporządzenia Ministra Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi.  

Dzieci nauczania początkowego SP 9-UZ i SP 9-
L otrzymają łącznie 18 porcji owoców i warzyw 
w pierwszym semestrze roku szkolnego. Owoce, 
warzywa i soki nie zawierają dodatków tłusz-
czu, soli, cukru oraz substancji słodzących. 
Głównym celem programu jest trwała zmiana 
nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwięk-
szenie udziału owoców i warzyw w ich codzien-
nej diecie oraz propagowanie zdrowego odży-
wiania poprzez działania towarzyszące o cha-
rakterze edukacyjnym. Dystrybucją porcji 
owoców i warzyw na terenie naszej Placówki 
zajmują się wychowawcy: pani Lidia Rapacz  
i pani Elżbieta Gach.  

SUKCES „SYLABY” I „PIEGUSKÓW” 



DWUMIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  

W NOWYM TARGU  

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

 

Nr 1/2011-2012 Wrzesień-Październik 

Nr 2/2011-2012 Listopad-Grudzień 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 
Dzień 14 października w Polsce to Dzień Edu-
kacji Narodowej, czyli święto oświaty i szkol-
nictwa wyższego. Nauczyciele są bardzo waż-
nymi postaciami w życiu uczniów. To oni 
przekazują uczniom wiedzę o świecie i nieja-

ko kształtują ich charaktery.  
W podzięce za ciężką pracę, jaką wykonują każdego 
dnia przekazując swoją wiedzę, wlewając ją wprost 
do młodych umysłów, uczniowie pamiętali o tym, 
aby 14 października złożyć im życzenia. Aby jeszcze 

bardziej uświetnić ten dzień, uczniowie na-
szej szkoły przygotowali występ artystyczny 
pod tytułem „Razem przez cały rok”. Występ, 
pełen kolorów i rozmachu artystycznego, 
bardzo wszystkim się podobał, a najbardziej 
właśnie nauczycielom.  
W imieniu uczniów życzenia całemu gronu 
pedagogicznemu złożył Gabryś z zespołu 
„Milusioki”. Nie obyło się bez śmiechu i do-
brego humoru. Pan Dyrektor Tadeusz Kala-
ta podziękował wszystkim, którzy swoją 
wiedzą i umiejętnościami dzielą się z dziećmi 
i młodzieżą, życząc nauczycielom wiele suk-
cesów wychowawczych i dydaktycznych 
oraz zapału na cały rok. 

Tradycyjnie w tym dniu swoje ślubowanie złożyli przedstawiciele klas pierwszych.  

Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, 

Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. 

Ptaków, co przed podróżą na drzewach usiadły, 

Czekając na swych braci, za morze lecących. 

 

Jak nie kochać jesieni, jej barw purpurowych, 

Szarych, żółtych, czerwonych, srebrnych, szczerozło-

tych. 

Gdy białą mgłą otuli zachodzący księżyc, 

Kojąc w twym słabym sercu, codzienne zgryzoty. 

 

Jak nie kochać jesieni, smutnej, zatroskanej, 

Pełnej tęsknoty za tym, co już nie powróci. 

Chryzantemy pobieli, dla tych, których nie ma. 

Szronem łąki maluje, ukoi, zasmuci. 

(Tadeusz Wywrocki) 

Zdjęcie wyko-

nane przez 

ucznia SP9-L 

zostało wy-

różnione w 

konkursie 

„Przyroda 

regionu  

w obiekty-

wie”. 


