
 

            Zima to pora roku. 

Dni są mroźne nie tylko o zmroku. 

Mróz szczypie w uszy, w ręce i nos. 

Śnieg może padać w każdy dzień  

i każdą noc. 

Cieszą się dzieci, bo dzięki temu 

mogą ulepić bałwana ze śniegu. 

Krzyś Kmiecik z kl. IIIa 

 

 

Wiersz w Internecie wyszukał: Dawid Borzęcki 

Święto Niepodległości 

DWUMIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  

W NOWYM TARGU  

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

Nr 2/2010-2011 

Listopad-Grudzień 

 
Dnia 11 listopada ob-
chodzimy rocznicę od-
zyskania niepodległo-
ści przez Polskę. Ten 
pamiętny dzień z 1918 
roku stał się jednym z 
najpiękniejszych 
wspomnień w pamięci 
pokolenia, które Pol-
skę miało tylko w ser-
cach i umysłach. Po 123 
latach niewoli nasza Oj-
czyzna pojawiła się znowu 
na mapach świata jako 
Rzeczpospolita Polska. 
Przedstawienie, upamiętniające to 
niezwykle ważne dla nas Polaków 
wydarzenie, zostało wystawione w 
naszej Placówce, ale również w 
Szkole Podstawowej w Cichym. 
Uroczystość upamiętniająca tą 

rocznicę dała możliwość przenie-
sienia się w wyobraźni widzów do 
czasów, kiedy Polacy zmuszeni 
byli walczyć o swoją wolność, a ich 
potomkowie znosić niedolę zabo-
rów.  

Akademię przygotowały 
panie: Ela Bogusz, Dorota 
Kowalczyk i Anna Trybu-
ła. 

 
Edycja tekstu: Kinga Godawa 

Wybór zdjęć:  
Kamil Wielkiewicz 
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Czy wierzy Pan w duchy? 

Tak, wierzę w duchy. Wiem, że są 
obok nas. 

Jaki Pan lubi obraz?   

Sztukę w ogóle bardzo lubię. Mam 
swój ulubiony obraz, ale teraz nie 
potrafię powiedzieć, jaki jest jego 
tytuł. Przedstawia on walkę dobra ze 
złem, walkę aniołów z nieba z anioła-
mi – tymi złymi - z piekła. To jest 
obraz o człowieku, o naszych ułom-
nościach i walce, jaką musimy co-
dziennie toczyć ze swoimi słabościa-
mi. Poza tym lubię chodzić na wysta-
wy. Ostatnio widziałem wystawę 
obrazów Marca Chagalla w Krako-
wie – bardzo takie różne kleksy mi 
się podobają... Niedawno kupiłem też 
obraz koleżanki, która skończyła 
Akademię Sztuk Pięknych, Agaty 
Mrożek. Tak mi się spodobał, że nie-
mal „ściągnąłem” go z wystawy.  

Gdzie chodził Pan do szkoły? 

Chodziłem do Szkoły Podstawowej w 
Pyzówce, do liceum w Rabce, a stu-
diowałem w Toruniu. 

Jakie zwierzątko ma Pan w do-
mu? 

Nie mam żadnego zwierzątka. Mia-
łem kiedyś szczura i rybki, ale mi 
wszystkie zdechły ze starości. 

Co robił Pan w sobotę? 

W sobotę byłem na zajęciach i się 
uczyłem, jak być odpowiedzialnym 
panem instruktorem.   

Czy lubi Pan podróżować? 

Bardzo lubię podróżować. Jak mam 
czas, to łażę, gdzie się da. Ostatnio na 
przykład byłem na Starych Wier-
chach z małymi dziećmi, trzylatkami. 
Zdążyliśmy się tam wybrać jeszcze 
przed dużym śniegiem.  
Czy lubi Pan dzieci? 

Lubię dzieci. Jak są grzeczne, to bar-
dzo lubię. Jak są niegrzeczne, to nie 
lubię... 

Czy lubi Pan uczyć? 

Lubię uczyć. Sprawia mi to radość. 
Czasami jest to męczące, ale lubię 
uczyć. 

Kiedy nauczył się Pan grać na 
gitarze? 

Cały czas uczę się gry na gitarze, a 
zacząłem się uczyć w drugiej klasie 
szkoły podstawowej. Grałem wtedy 
na radzieckiej gitarze, która była 
krzywa jak łuk. Oczywiście bardzo 
chciałem wtedy chodzić do szkoły 
muzycznej, ale moi rodzice nie mieli 
na to pieniędzy, dlatego uczyłem się 
sam. Najpierw uczył mnie mój przy-
jaciel, potem podpatrywałem od in-
nych. W licem dużo nauczyłem się od 

pana profesora, który skończył 
gdzieś tam daleko konserwatorium. 
A potem na studiach trochę śpiewa-
łem. Ale w sumie cały czas grałem. 
Raz nawet brałem udział w przeglą-
dzie, który nazywa się PAKA i odby-
wa się po dziś dzień. Dostałem nieste-
ty tylko nagrodę pocieszenia... 

Dziękuję za rozmowę. 

 
Pytania ułożyli: 

Dawid Borzęcki i Damian Twaróg  
 

Zdjęcia: Damian Twaróg 
 

Edycja tekstu:  
Daniela Wielkiewicz i  Magda Haras  

Z Panem Grzegorzem Klimczakiem,  

wychowawcą w Internacie,  

rozmawia Sebastian Wil  
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Po raz pierwszy dzieci z grupy regionalnej 
„Milusioki” miały okazję reprezentować 
naszą Placówkę na forum ogólnopolskim. 
W dniach 25-27 listopada 2010 
„Milusioki” uczestniczyły w XV Ogólno-
polskim Festiwalu Artystycznym dla Dzie-
ci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Śpiewaj 
z nami” w Tarnowie. Program festiwalu 
umożliwił młodym artystom prezentację swo-
ich możliwości i talentów, które podczas wy-
stępów konkursowych oceniało profesjonalne 
jury. „Milusioki występowały jako 46. uczest-
nik przesłuchania. Oprócz grupowego wystę-
pu, w konkursie wziął udział duet wokalny – 
Emilia Palluth i Adrian Stawiarski. W sobotę, 
27 listopada wszyscy uczestnicy festiwalu z 
niecierpliwością oczekiwali na werdykt jury. 
„Milusioki” znalazły się w czołówce nagrodzo-
nych zespołów: za występ grupowy otrzymali 
I miejsce, duet wokalny (Emilia i Adrian) tak-
że uplasował się na I miejscu. Radość wielka 
zapanowała wśród naszej góralskiej grupy. 
Dyplomy, puchary, nagrody, upominki – 
wszystko to przyczyniło się do 
odczuwania przez nas wielkiego 
szczęścia.   
„Milusioki” pod troskliwą opieką 
swych pań: Renaty Knap i Ewy 
Bogacz skorzystały także z in-
nych festiwalowych atrakcji: 
zwiedzili zamek w Dębnie, gdzie 
straszyła ich Biała dama i odtań-
czyli poloneza w Sali Balowej. 
Popołudniem natomiast obejrzeli 
spektakl teatralny pt. „Dom Pana 
A.”. Piątkowy zaś wieczór spędzili 
na integracyjnej dyskotece w tar-
nowskiej restauracji „Bristol”. 
Późnym sobotnim wieczorem 
wszyscy szczęśliwie wrócili do 
Nowego Targu. 

Opiekunki „Milusioków” 

 
 
 

Tekst przepisali i edytowali:  
Daniela Wielkiewicz i Sebastian Wil  

 
Wybór zdjęć: Adam Śmietana 

 

„Złoty” duet: Emilia Palluth i Adrian Stawiarski. 

„Milusioki” tańczą i śpiewają. 



Str. 4 ECHO SZKOŁY 

Zespół „Sylaba” pod koniec listo-

pada gościł na XV Ogólnopolskim 

Festiwalu Artystycznym dla Dzie-

ci i Młodzieży Niepełnosprawnej 

„Śpiewaj z nami” w Tarnowie. O 

kolejnych sukcesach zespołu, o 

szkole i samopoczuciu przed zbli-

żającymi się świętami Bożego Na-

rodzenia naszemu dziennikarzowi 

opowiedziały uczennice  

Publicznego Gimnazjum  

- Józia Kulman i Paulina Rafacz. 

 

Za Wami kolejne sukcesy zespołu 

„Sylaba”. Które miejsce zajęły-

ście? 

Paulina: 25, 26, 27 listopada całym 

zespołem braliśmy udział w festiwa-

lu w Tarnowie. Zajęliśmy tam II 

miejsce, III miejsce i wyróżnienie. II 

miejsce zdobyła wykonywana przeze 

mnie, Baśkę Wudkiewicz, Józię, Syl-

wię i Andżelikę Muchę piosenka 

„Konik na biegunach”, III miejsce 

otrzymałyśmy za układ taneczny, a 

piosenka Maryli Rodowicz „Wsiąść do pocią-

gu” zdobyła wyróżnienie. I miejsce zajął Se-

bastian Wil z podstawówki. 

Jak odnajdujecie się w zespole i na pró-

bach? 

Paulina: Ja czuję się tam bardzo dobrze. Lu-

bię śpiewać i sprawia mi to wielką frajdę. 

Józia: Lubimy tańczyć i śpiewać. Na próbach 

robimy to, co lubimy. Jest bardzo fajnie. 

Paulina, przyszłaś do naszej szkoły w tym 

roku. Opowiedz nam, jak się tutaj czu-

jesz? 

Tutaj w szkole jest bardzo fajnie. Nauczyciele 

są wyrozumiali. Nie tak, jak w szkołach, do 

których chodziłam wcześniej. Nauczyciele 

przede wszystkim nas szanują. Jak czegoś 

nie rozumiemy, to tłumaczą nam drugi raz. 

Bardzo dobrze się tutaj czuję. 

Co lubicie robić w czasie wolnym od nauki 

i od zajęć?  

Paulina: Kiedy mam wolny czas, lubię śpie-

wać i tańczyć. To po pierwsze. Poza tym lubię 

spędzać czas ze swoimi znajomymi. Lubię też 

„imprezować”. 

Józia: Ja też lubię śpiewać i tańczyć. Poza 

tym w wolnym czasie po lekcjach lubię czy-

tać książki. Lubię też spędzać czas ze znajo-

mymi. 

Już za kilka dni skończą się lekcje, za-

czną się święta Bożego Narodzenia. Czego 

życzyłybyście sobie na te Święta? 

Paulina: Ja chciałabym, żeby wszyscy ludzie 

na tym świecie rozumieli innych, żeby mieli 

dużo szczęścia i powodzenia. Żeby tych Świąt 

nikt nie spędził na dworze, tylko pod da-

chem, u rodziny, żeby nikt nie był wtedy 

smutny.  

Czego życzyłybyście swoim kolegom i ko-

leżankom? 

Paulina: Na pewno miłości, dobrych ocen… 

Józia: Wzajemnej życzliwości, pomocy, zro-

zumienia. 

Bardzo dziękuję Wam za rozmowę i życzę 

kolejnych sukcesów zespołowi „Sylaba”. 

 

Edycja tekstu: Rafał Potoczny i Kuba Gromala 

Wybór zdjęć: Krzysztof Wyrostek i Kinga Marszalik 
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Dnia 15 grudnia 2010 r. w Dziecięcej Galerii 
im. Stanisława Szafrana w Pałacu Młodzieży 
w Nowym Sączu miało miejsce uroczyste 
otwarcie wystawy i wręczenie nagród laure-
atom VII Wojewódzkiego Przeglądu Plastycz-
nego pod tytułem „… ANIOŁ…”. Wśród 130 na-
grodzonych jest również uczeń klasy V Szkoły Pod-
stawowej nr 9-L - Krzysiu Figas. Praca Krzysia otrzy-
mała w tym konkursie WYRÓŻNIENIE. Swoją pracę 
przedstawiającą „Niebiańskiego Anioła” Krzyś wyko-
nał pod bacznym okiem artysty plastyka, pana Lesz-
ka Pustówki podczas warsztatów plastycznych w ra-
mach projektu POKL „Specjalne potrzeby – większe 
możliwości”, współfinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 
Krzysiowi serdecznie gratulujemy i życzymy dal-

szych sukcesów plastycznych. 
Edycja tekstu: Rafał Potoczny 

Wybór zdjęcia: Kamil Kasprzak i Adama Śmietana 

 

Krzysiu Figas wśród laureatów konkursu plastycznego „Anioł” 

Po raz drugi w tym roku na naszych łamach gości-
my Sebastiana Wila, ucznia klasy IV Szkoły Podsta-
wowej Nr 9-L. Sebastian zdobył I miejsce na festi-
walu „Śpiewaj z nami” w Tarnowie. Do występu 
został przygotowany przez Panią Beatę Węglarz 

podczas zajęć muzycznych „Wesołe nutki” projek-
tu POKL „Specjalne potrzeby – większe możliwo-
ści” współfinansowanego ze środków Unii Euro-
pejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo-

łecznego. Oto, co o wrażeniach z festiwalu i pobytu 
w Tarnowie opowiedział nam po powrocie do No-

wego Targu. 
 

Zająłeś I miejsce na festiwalu. Jak czułeś się na 
scenie? 
Bardzo dobrze. 
Co śpiewasz sobie w wolnym czasie? 
Teraz śpiewam kolędy. 
Czy lubisz uczestniczyć w zajęciach u Pani Beatki? 
Bardzo lubię. Są one dla mnie najlepsze i ciekawe. Nig-
dy się na nich nie nudzę. Pani Beatka uczy nas, jak 
śpiewać, jak poruszać się na scenie. 
Podobało Ci się w Tarnowie? 
Bardzo. Zwiedzaliśmy zamek. Na tym zamku widzieli-
śmy ducha, pani przewodniczka pokazywała nam ba-
lową suknię, tańczyliśmy też na prawdziwej sali balo-
wej. Byliśmy też wieczorem na dyskotece. 
Dziękuję za rozmowę. 

Edycja tekstu: Patryk Bafia 
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W dniu 7 grudnia 2010 r. Kasia Zych z kl. III SP9-

UZ zdobyła III miejsce w kategorii dziecięcej na 

VIII Małopolskim Konkursie Kolęd, Pastorałek i 

Pieśni Zimowych w Nowym Targu. Konkurs odbył 

się w nowotarskim Młodzieżowym Domu Kultury, a 

organizatorami byli: MOK w Nowym Targu oraz Gim-

nazjum Nr 1. Nad konkursem patronat objął Urząd 

Miasta. W konkursie brało udział około 50 uczestników 

z całego województwa, a nawet ze Słowacji. 

Serdecznie gratulujemy Kasi, że pokonała tak liczną 

konkurencją i życzymy dalszych sukcesów! 

 
Edycja tekstu: Piotr Koczur i Damian Twaróg 

Wybór zdjęcia: Kamil Kasprzak i Adam Śmietana 

KASIA ZYCH POKONAŁA 

LICZNĄ KONKURENCJĘ 

Św. Ambroży  

- patron pszczelarzy 

"Święty Ambroży - patron pszczelarzy" to temat 
konkursu plastycznego organizowanego przez 
PMDK w Nowym Targu oraz pana Józefa Różań-
skiego, właściciela pasieki "Pod lasem" w Spytko-
wicach.  
Nasi uczniowie cieszą się, gdyż został doceniony ich 
wysiłek i mamy aż trzech laureatów: Paulina Król - 
PG-UZ - zespół IIa – nagroda, Aneta Mastela - SPdP  - 
zespół II – wyróżnienie, Krzysztof Fryźlewicz - SPdP - 
zespół II – nagroda. 
Każda otrzymana nagroda mobilizuje nas do jeszcze 
większego wysiłku i zachęca do udziału w kolejnych 
konkursach. 

Edycja tekstu: Daniela Wielkiewicz 

W dniu 15 listopada 2010 r. odbyło się w MDK w 

Nowym Targu otwarcie pokonkursowej wysta-

wy XV edycji powiatowego konkursu plastycz-

nego "Niepodległość", który w tym roku odby-

wał się pod patronatem pani Anny Paluch - po-

sła na Sejm RP.  

Na konkurs wpłynęły 422 prace z rożnych pla-

cówek oświatowych naszego powiatu, z czego 

jury nagrodziło 28 prac oraz przyznało 28 wy-

różnień. 

Dla naszej szkoły to ważny dzień, gdyż pięciu 

uczniów zostało zaproszonych do MDK na otwarcie 

wystawy i wręczenie nagród. 

Nagrodzeni uczniowie to: Andżelika Filas - PG-

UZ - zespół IIa - nagroda, Małgorzata Wojdyło - SPdP 

- zespół III - nagroda, Justyna Chrobak - PG-UZ - 

zespół IIb - wyróżnienie, Władysław Nawara - PG-UZ 

- zespół IIa - wyróżnienie, Daniel Moniak - PG-UZ - 

zespół IIa - wyróżnienie. 

Pani Anna Paluch dodatkowo ufundowała 6 nagród 

specjalnych, czujemy się szczególnie zaszczyceni, 

gdyż uczeń Władysław Nawara znalazł się pośród 

uczestników nagrodzonych przez panią poseł i otrzy-

mał od niej wspaniały album oraz dyplom. 

Edycja tekstu: Jakub Gromala i Rafał Potoczny 

Wybór zdjęć: Kinga Marszalik i Magda Haras 

Konkurs 

„NIEPODLEGŁOŚĆ” 
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„Kolorowe małżeństwo” 

8 grudnia 2010 r. zespół IIa PG-UZ odwiedził 

Galerię „Jatki”, aby obejrzeć wystawę Ewy i 

Andrzeja Czarnotów pt. „Kolorowe małżeń-

stwo”. Wystawa urzekła uczniów kolorysty-

ką, grą światła, a także realistyczną tematy-

ką. Po obejrzeniu wystawy dzieci wzięły udział w 

zajęciach plastycznych pod kierunkiem pani Ani 

Dziubas. 

Prace naszych uczniów zdobią okna Galerii. 

 

Edycja tekstu:  

Krzysztof Wyrostek i Dawid Borzęcki 

Obraz Andrzeja Czarnoty w Internecie wyszukał   

Sebastian Wil 

CZAS WRÓŻB I CZARÓW 

W SP 9-UZ, PG-UZ i SPdP zabawa andrzejko-
wa to już tradycja. Nie zabrakło na niej też 
naszych przedszkolaków. W imprezie brali 
oni udział dopiero po raz drugi, a zachowy-
wali się jak stali bywalcy szkolnych zabaw. 
„Huraaaaaa! Pojadę na wspaniałą wycieczkę dookoła 
świata”- cieszyła się Ewa. Właśnie w pięknej komna-
cie wróżb dowiedziała się, co czeka ją w najbliższej 
przyszłości. Jak przepowiadały wróżby, wielu chłop-
ców zrobi światowe kariery sportowe, zaś dziewczęta 
zostaną słynnymi aktorkami albo zaśpiewają w 
MAM TALENT. Z podobnych wróżb i porad cieszyli 
się wszyscy uczniowie. 
Oprócz wróżb było wiele atrakcyjnych konkursów, 
słodki poczęstunek i wspaniała muzyka do tańca. 
Nasz szkolny DJ - Mateusz Pyzowski bardzo starał 

się, by zabawa była wspaniała, a muzyka brzmiała 
jak na profesjonalnych dyskotekach. 
Niestety, wszystko co dobre, szybko się kończy. Tak 
bardzo jednak nie zmartwiło to nas, bo Panie: Basia, 
Bożenka i Gosia zaprosiły wszystkich za rok do kom-
naty wróżb, za Pani Monika do tańców, pląsów i wę-
żyka... 
 

 
Tekst edytowali:  

Krzysztof Wyrostek i Rafał Potoczny 
Zdjęcia wybrały: Magda Haras i Kinga Godawa 

  Halina Urbaś  przepowiada przyszłość swoim koleżankom  

i kolegom. 
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8 grudnia do tylko grzecznych uczniów SP9-L 
przyszedł św. Mikołaj. Naszym dziennikarzom 
udało się w chwili przerwy porozmawiać z Sza-

nownym Gościem. 
 
-Ile masz lat Mikołaju? 
Ojej! Mam już bardzo dużo lat, sam nie pamię-
tam nawet, ile. 
Czy daleko miałeś do naszej szkoły? 
Bardzo daleko, ale mnie tutaj przyprowadziły 
anioły i jeden diabeł. W dzisiejszych czasach taka 
„obstawa” jest bardzo ważna. 
Kto pomaga Ci rozdawać prezenty? 
Mam do pomocy dwóch aniołów i jednego dia-
bła. Diabeł pilnował też tych niegrzecznych dzie-
ci.  
Ile masz reniferów? 
Ja mam dużo reniferów. Ale dzisiaj miałem ich 
dwanaście. 
Skąd pochodzisz? 
Z Laponii. Tam jest bardzo zimno o tej porze.  
Gdzie jesteś, jak nie rozdajesz prezentów? 
Pilnuję reniferów, elfów, bo one – tak jak dzieci 
– też czasem psocą. A przede wszystkim robię 
zabawki dla Was. 
Czy przychodzisz tylko do grzecznych 
dzieci? 
Oczywiście, że do grzecznych. Do niegrzecznych 
przychodzi diabełek. 
Czy dużo musisz tych prezentów rozdawać? 
Mam zawsze taaaaki wielki wór prezentów, napraw-
dę wielki…  

Dziękujemy Ci, św. Mikołaju za rozmowę. 
Mamy nadzieję, że zawitasz do nas za rok… 
 

Wywiad przeprowadziły:  
Magda Haras i Kinga Godawa 
Tekst przepisał: Kuba Gromala 

Spotkanie ze św. Mikołajem 

Przed wizytą św. Mikołaja w SP9-L zapytaliśmy 

uczniów, o jaki prezent chcieliby prosić Święte-

go w ten dzień. Oto, jakie odpowiedzi otrzymali-

śmy:  

 

Wiktoria Majerczak, kl. IV: Święty Mikołaju, 

chciałabym aparat fotograficzny i miśka. 

Damian Twaróg, kl. V: Mikołaju, chciałbym do-

stać laptopa i rower, autko na pilota i piłkę do no-

gi. 

Dawid Borzęcki, kl. V: Święty Mikołaju chciał-

bym dostać autko. 

 

 

Magda Haras, kl. VI: Święty Mikołaju, 

chciałabym dostać laptopa i słodycze - nic 

już więcej. 

Daniela Wielkiewicz, kl. VI: Święty Mikołaju, 

chciałabym dostać słodycze, buty, czapkę i szalik i 

- laptopa. 

Kinga Godawa kl. VI: Święty Mikołaju, chciała-

bym dostać laptopa i komórkę, i słodycze. 

 

Kolegów i koleżanki przepytał: Sebastian Wil 

Sebastian chciałby dostać od św. Mikołaja rower, 

aparat fotograficzny i komputer. 
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Spotkanie z Mikołajem w pionie szkół UZ 

W tym roku spadło bardzo dużo śniegu i 

święty Mikołaj, w asyście trzech prześlicz-

nych aniołków, przybył do nas saniami 10 

grudnia. Uczniowie przywitali go radosnym 

śpiewem i oklaskami. 

Uczestnicy zajęć rewalidacyjnych „Małe for-

my sceniczne” pod kierunkiem pani Basi  

Krauzowicz zaprezentowali krótką scenkę 

pt. „Na zagrodzie MacDonalda”. 

W ramach konkursu „Super klasa” każdy zespół 

edukacyjny zaprojektował wzór nowej czapki dla 

świętego Mikołaja. W czasie spotkania odbyła się 

prezentacja czapek i Mikołaj przyznał punkty 

oraz nagrody. Wszystkie projekty bardzo podobały 

się Mikołajowi, więc nagrody oraz punkty otrzy-

mał każdy zespół. 

Na zakończenie Mikołaj rozdał prezenty, jednak 

niektórzy musieli się trochę postarać, aby je otrzy-

mać i obiecać poprawę zachowania. 

Mikołaj nie zapomniał również o nauczycielach i 

dla każdego przygotował słodki podarunek oraz 

specjalne zadanie do wykonania. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania 

sponsorom, którzy co roku chętnie wspierają świę-

tego Mikołaja w przygotowaniu prezentów dla 

uczniów naszej szkoły. 
Edycja: Kinga Godawa 

Wybór zdjęcia: Kuba Gromala 

Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Wolborzu 

pod Piotrkowem, postanowił bronić prawdziwe-

go świętego przed Santa Clausem. 

- Pod słynącego z dobroci świętego biskupa Miry pod-

szywa się disneyowski krasnal z Laponii 

- denerwuje się proboszcz. Specjalnie 

wybrałem się tam i stwierdziłem, że San-

ta Claus zarabia na turystach miliony 

fińskich marek. Tymczasem prawdziwy 

święty wyzbył się wszelkich dóbr, więc to 

on powinien być wzorcem dzielenia się z 

innymi. 

Szczegółowa analiza obu postaci znalazła 

się na stronie internetowej parafii, z od-

niesieniem do innych "falsyfikatów", 

m.in. Dziadka Mroza. Proboszcz dodaje, 

że zamerykanizowany Santa Claus po-

chodzi od brzydkiego i złośliwego nordyc-

kiego trolla. - Zarządziłem, aby wszyscy 

księża rozdający dzieciakom upominki w 

kościele i szkołach zamiast w czerwone 

płaszcze i czapki przebierali się w bisku-

pie szaty - dodaje ksiądz. 

Św. Mikołaj, biskup Miry (dzisiejsza Tur-

cja) zasłynął nie tylko jako wspomożyciel 

ubogich, ale był też ascetą i ratował nie-

słusznie skazanych. Najczęściej przedstawiany jest w 

stroju biskupim z sakiewką w ręce i dziećmi u kolan. 

Ojczyzną baśniowego krasnala jest Laponia. Osadził go 

tam w XIX wieku amerykański rysownik Thomas 

Nast. Santa Claus wywodzi się 

z legend skandynawskich, jeź-

dzi saniami zaprzężonymi w 

renifery. Jest niskiego wzrostu, 

ma pokaźny brzuch i czerwone 

ubranie z białymi akcentami. 

Postać do celów reklamowych 

dopracował w 1931 r. koncern 

Coca-Cola. W ostatecznej wersji 

Mikołaj jest więc potężny, do-

statni, a jego strój luksusowy. 

Lokalne odmiany tej wersji po-

staci to rosyjski Dziadek Mróz 

czy duński Julemanden, który 

podróżuje w towarzystwie el-

fów. 
 

 

Wyszukała w Internecie:  

Daniela Wielkiewicz 

 

Obrazek wybrał: 

Dawid Borzęcki 

Ks. proboszcz broni prawdziwego św. Mikołaja 
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CUKIERNICY I KUCHARZE W ZAKŁADZIE BAHLSENA 

W dniu 17 listopada w ramach projektu 

POKL pt „Specjalna – znaczy najlepsza” 
odbyła się wycieczka o charakterze za-

wodowym. Cukiernicy i kucharze zwie-
dzili zakład produkcyjny firmy Bahlsen 
Sweet w Skawinie, gdzie mieli możli-

wość zobaczyć produkcję kilku asorty-
mentów ciastek.  

W dalszej części wycieczki uczestniczyli w 
zajęciach kulinarnych w Muzeum Etnogra-
ficznym w Krakowie, gdzie mieli możliwość 

ułożenia własnej książeczki z przepisami po-
traw kuchni regionalnej. Punktem kulmina-

cyjnym było zwiedzanie targów gastrono-
micznych HORECA. Młodzież zobaczyła naj-
nowsze trendy w zakresie wyposażenia za-

kładu gastronomicznego, dekoracji stołu, 
organizacji pracy restauracji. Wycieczka za-

kończyła się degustacją potraw kuchni sta-

ropolskiej w restauracji „Chłopskie Jadło” w 
Głogoczowie.  

Edycja: Patryk Bafia 
Wybór zdjęcia: Kamil Wielkiewicz 

Już niedługo nadejdzie czas egzaminów potwier-
dzających kwalifikacje zawodowe. Aby ucznio-
wie klasy IIIc ze szkoły zawodowej mogli się le-
piej przygotować, zaproponowano im wycieczkę 
do Centrum Kształcenia Praktycznego (ośrodka 
egzaminacyjnego) w Krakowie. Na miejscu bar-
dzo serdecznie przyjął ich dyrektor Piotr Pasternak 
oraz kierownik Gerard Teper. W trakcie krótkiego 
spotkania dyrektor zapoznał uczniów z procedurami 
praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifika-
cje zawodowe. Następnie z panią Moniką Galos 
obejrzeli stanowiska egzaminacyjne przeznaczone 
do wykonywania zadań z zakresu malowania, tape-
towania, murowania, tynkowania, układania podłóg. 
Kolejnym etapem wycieczki było Muzeum Etnogra-
ficzne, w którym uczniowie mogli uzupełnić swoje 
wiadomości dotyczące dawnej wsi, począwszy od 
architektury, tradycyjnego wnętrza mieszkalnego, 
poprzez strój ludowy, charakterystykę rodziny chłop-
skiej, podstawowe zajęcia, obrzędowość doroczną 
aż po sztukę ludową. Przewodnikiem był pan z No-
wego Targu, dzięki któremu uczniowie dokładnie 
poznali warsztaty przemysłu ludowego (np. olejar-
nię, folusz, kuźnię). Wiele emocji wzbudził pobyt w 
dawnej klasie szkolnej oraz wystawa krakowskich 
szopek. Organizatorem wycieczki były panie: Wie-
sława Klocek i Anna Krauzowicz, natomiast sponso-
rem - Fundacja na Rzecz Pomocy Niepełnospraw-
nym Wychowankom przy SOSW nr1 w Nowym Tar-

gu. 

Edycja: Damian Twaróg 

Wybór zdjęcia: Kamil Wielkiewicz 

Uczniowie „zawodówki” w Centrum Kształcenia Praktycznego 
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Nasze małe i duże sukcesy  

Gratulacje dla Darka Ciesielki, ucznia klasy 

IIIa szkoły zawodowej, który zdobył wyróżnie-

nie w KONKURSIE PLASTYCZNYM „ŚWIĘTY 

AMBROŻY PATRON PSZCZELARZY” organizo-

wanym przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kul-

tury w Nowym Targu i Podhalańskie Koło 

Pszczelarzy w Nowym Targu. 

Wybór zdjęcia: Kinga Godawa 

To była niesamowita lekcja. Na twarzach 

uczniów na początku nutka przerażenia: 

„Niemiecki, przecież my nie znamy nie-

mieckiego!”, później jednak okazało się, 

że niemiecki wcale nie brzmi groźnie i 

wiele rzeczy okazało się „klar”.  

Uczniowie klas IV- VI SP Nr 9-L brali udział 

w zajęciach promujących naukę języka nie-

mieckiego pod hasłem „Deutsch–wagen-tour”. 

Dla większości była to pierwsza lekcja tego 

języka w życiu. Prowadzący zaczął zajęcia od 

kilku informacji na temat kraju, języka, pro-

dukowanych w Niemczech samochodów oraz 

różnych przedmiotów, z którymi spotyka-

my się na co dzień, a które właśnie z Nie-

miec pochodzą. Dużym zainteresowa-

niem cieszyły się rozgrywki, za które 

uczniowie otrzymywali piękne nagrody. 

Dzieci wykazały się znajomością osób, 

przedmiotów, miejsc, samochodów, które 

lektor pokazywał na obrazkach. Wszyst-

ko rodem od naszych zachodnich sąsia-

dów, jednak bliskie i znajome uczniom: 

Angela Merkel, Volkswagen, Brama 

Brandenburska, bracia Grimm. Ciekawą 

konkurencją było ułożenie na tablicach 

magnetycznych map Polski i Niemiec. 

Przy okazji mała powtórka znajomości 

województw. No i teraz wszyscy wiemy, 

że Niemcy też mają szesnaście landów. Pod-

czas wymawiania za prowadzącym przedmio-

tów, stanowiących wyposażenie pokoju, oka-

zało się, że niemiecki jest bardzo podobny do 

polskiego: die Lampe, das Sofa, das Telefon, 

der Film, die Matraze. Uczniowie stwierdzili, 

że nawet niemiecki jest prostszy, bo wszyst-

kie rzeczowniki piszą z wielkiej litery, a my 

się musimy ciągle zastanawiać: wielka czy 

mała? Koniec lekcji uwieńczyła zabawa w bin-

go. Najszybsza okazała się Daniela. Pytanie, 

skąd ona zna tyle nazw zwierząt po niemiec-

ku? Każdy uczestnik lekcji dostał interesujące 

gadżety, które będą przypominały, że ucznio-

wie obiecali: „Będziemy uczyć się niemieckie-

go”. 

 

Edycja: Daniela Wielkiewicz 

Wybór zdjęcia: Krzysztof Wyrostek 

NIESAMOWITA LEKCJA NIEMIECKIEGO 
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Wykonano w ramach projektu POKL „Specjalne potrzeby - większe możliwości”, 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Zadanie nr 7: Redagowanie gazetki szkolnej.  

Za realizację zadania odpowiada: Anita Strama.  

Nr 2/2010-2011 przygotował zespół uczniów SP9-L w składzie: Patryk Bafia, Dawid Borzęcki, 

Kinga Godawa, Jakub Gromala, Magdalena Haras, Kamil Kasprzak, Piotr Koczur,  

Kinga Marszalik, Rafał Potoczny, Adam Śmietana, Damian Twaróg, 

Daniela Wielkiewicz, Kamil Wielkiewicz, Sebastian Wil, Krzysztof Wyrostek. 

Ta kolumna przeznaczona jest dla najmłodszych uczniów (SP9-L), którzy lubią rozwiązywać  

łamigłówki, zagadki, krzyżówki.  

Dla zwycięzców czekają bardzo cenne nagrody.  

„Echo Szkoły”. Dwumiesięcznik 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego Nr 1 w Nowym 

Targu, ul. Jana Pawła II 85,  

34-400 Nowy Targ. 

 

KRZYŻÓWKA 
Przeczytaj historię z Ewangelii św. Mateusza 2,1-11 (przypisy). Rozwiąż krzyżówkę, wpisując 

odpowiedzi w odpowiednie kratki. Litery z zacieniowanych kwadracików utworzą  

nazwę bardzo ważnego miasta. 

1. Dziecko urodziło się za czasów króla …………… . (w. 1) 

2. Mędrcy ze Wschodu przybyli do …………… . (w. 1) 

3. Herod wypytywał arcykapłanów,  

gdzie się miał narodzić …………… . (w. 4) 

4. „Wypytujcie się starannie o ……………”. (w. 8) 

5. Kiedy znaleźli Dziecię, …………… . (w. 11) 

6. Mędrcy otworzyli swe …………… . (w. 11) 

7. Oprócz złota i kadzidła Mędrcy  

przynieśli …………… . (w. 11) 

NAGRODZENI 

Dziękujemy wszystkim uczniom SP9-L, którzy  prawi-
dłowo rozwiązali wszystkie zadania tej rubryki  

z nr 1/2010-2011 „Echa Szkoły”. 

Nagrody wylosowali: 

Sylwia Bednarczyk, Kuba Kaleciak,  
Agnieszka Niżnik, Patrycja Szczupak  

i Arek Wil. 

GRATULUJEMY!!! 


