
 
Znam taki dywan  
zaczarowany,  
lepszy niż wszystkie  
inne dywany, 
no bo ten dywan  
potrafi latać.  
Może polecieć  
na koniec świata: 
Tam gdzie żyrafa  
wyciąga szyję,  
tam gdzie niedźwiadek  
polarny żyje. 

Gdzie jeszcze?  
Gdzie wam przyjdzie do głowy! 
Następna stacja  
- peron bajkowy! 
Kto chce z Kopciuszkiem 
puścić się w tany? 
A kto popatrzeć 
z góry, tej szklanej? 
Kto w niebo lecieć?  
Kto dolinami 
wędrować sobie 
z dinozaurami? 
Wcale z was sobie nie żartuję. 

Sama codziennie  
gdzieś tam lecę.  
A dywan? 
Dywan zaczarowany  
pożyczyć można… w BIBLIO-
TECE. 

 Ewa Stadtmüller  
 
 

Wiersz przepisały:  
Daniela Wielkiewicz i Magda Haras  

 

 

Projekt "Specjalna – znaczy najlepsza" zakończony 

DWUMIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  

W NOWYM TARGU  

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

Nr 3/2010-2011 

Styczeń-Luty 

Projekt „Specjalna - znaczy naj-
lepsza”, współfinansowany ze 
środków Unii Europejskiej w 
ramach Europejskiego Fundu-
szu Społecznego, ruszył w Pla-
cówce 1 lutego 2009 roku. Kosz-
tował 366 tys. zł, z czego unijna 
dotacja to ponad 311 tysięcy. 
Przeznaczony był dla 122 
uczniów działającej przy SOSW 
Nr 1 Zasadniczej Szkoły Zawodo-
wej Nr 5. O efektach szczegółowo opo-
wiadała wicedyrektor, pani Beata Tarnow-
ska, kierownik projektu. "Celem projektu 
było zarówno podniesienie jakości oferty 
edukacyjnej, jak i jej atrakcyjności" – mó-
wiła dr Tarnowska. Placówka projekt re-
alizowała wspólnie m.in. z Małopolskim 
Kuratorium Oświaty, Poradnią Psycholo-
giczno-Pedagogiczną i Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Nowym Targu, wspomagał 
go Urząd Wojewódzki i Starostwo Nowo-
tarskie. Za pozyskane unijne fundusze 
zakupiono nowoczesne materiały dydak-
tyczne i specjalistyczny sprzęt do zadań 
praktycznych, przeprowadzono 330 poza-
lekcyjnych godzin w zakresie praktycznej 
nauki zawodu i 140 godzin zajęć z pod-
staw przedsiębiorczości. To jednak nie 

wszystko. Młodzież na wszystkich kierun-
kach, w których szkoła kształci - kucharz 
małej gastronomii, krawiec, technolog 
robót wykończeniowych w budownictwie, 
cukiernik - uczestniczyła w wycieczkach 
do zakładów pracy w Bielsku-Białej, No-
wym Sączu, Gołkowicach Dolnych, Moch-
naczce Wyżnej, Krakowie i Skawinie, przy 
okazji łącząc pożyteczne z przyjemnym i 
odwiedzając liczne atrakcje. Była więc 
m.in. w Muzeum Pszczelarstwa w Ka-
miannej, Parku Etnograficznym w Nowym 
Sączu czy Parku Dinozaurów w Zatorze, 
„kucharze” wyjechali też na Międzynaro-
dowe Targi Gastronomiczne, w których 
brało udział ok. 300 wystawców. Były też 
zajęcia z obsługi komputera, kasy fiskalnej 
i urządzeń biurowych, warsztaty aktywne-
go poszukiwania pracy oraz kurs przygo-
towujący do egzaminu na prawo jazdy 
kategorii B. Zdało go trzech uczniów, z 
czego dwóch - w pierwszym terminie, co 
szczególnie podkreślał w czasie uroczyste-
go podsumowania, gratulując nauczycie-
lom i wychowawcom udanej realizacji 
projektu, starosta nowotarski Krzysztof 
Faber. 
"Troska o dziecko jest pierwszym i pod-
stawowym sprawdzianem stosunku czło-
wieka do człowieka" cytowała słowa Jana 
Pawła II Bożena Bryl, dyrektor Delegatury 

Kuratorium Oświaty w Nowym Targu, 
podczas podsumowania projektu 
"Specjalna - znaczy najlepsza" w SOSW  
Nr 1. "U państwa dzieje się tak dużo i tak 
dobrze, że ten sprawdzian zdajecie do-
skonale" - dodała pani dyrektor, zwraca-
jąc się do nauczycieli i wychowawców. 

 
 

Zdjęcie 
wy-

brał: 
Adam 
Śmie-

tana 

Pani wicedyrektor Beata Tarnowska  

podsumowuje dwa lata projektu. 
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W dniu 3 stycznia 2011 r. zasnął w Panu nasz Uczeń i Kolega  

Daniel Moniak.  

Znaliśmy go jako miłego kolegę i laureata licznych  

konkursów plastycznych 

 o zasięgu szkolnym, miejskim, wojewódzkim i ogólnopolskim. 

 

„Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą…” 
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Konkurs „Kartka świąteczna” 

Uczniowie SP-uz i PG-uz wzięli udział w III Mię-

dzyszkolnym Konkursie Plastycznym 

„Kartka świąteczna”, organizowanym 

przez Szkołę Podstawową Nr 6 im. J. 

Rajskiego w Nowym Targu. 

W dniu 20 stycznia 2011 r. w Urzędzie 

Miasta odbyło się ogłoszenie wyników i 

rozdanie nagród, które laureatom wrę-

czał p. Burmistrz Marek Fryźlewicz. 

Spośród naszych uczniów nagrody i wy-

różnienia otrzymali: 

w kategorii gimnazjum (za wykona-

nie) - I miejsce – Damian Suchecki, III 

miejsce – Aneta Kuziel; w kategorii 

szkoła podstawowa, kl. IV-VI (za po-

mysł) - I miejsce - Wojciech Cetera, wy-

różnienie - Aleksandra Chlipała i Eweli-

na Wiatr 

w kategorii szkoła podstawowa, klasy I-III 

(za wykonanie) - II miejsce - Eugeniusz Wil.  

Gratulujemy im i życzymy kolejnych sukcesów! 

 

Tekst przepisali: Magda Haras i Dawid Borzęcki 

Wybór zdjęcia: Rafał Potoczny 

Uczniowie pionu szkół „uz” udali się 20 
stycznia 2011 r. do MOK-u, gdzie mieli 
okazję zobaczyć operetkę dla dzieci pt. 
Okruszek nieba.  To barwne widowisko mu-
zyczne zachwyciło wszystkich uczniów i dostar-
czyło niezwykłych wrażeń. Była to też kolejna 
okazja do zaprezentowania ciekawej formy spę-
dzania wolnego czasu. 

Tekst przepisała: Daniela Wielkiewicz 

OKRUSZEK NIEBA 

Członkowie koła biblio-
tecznego oraz regional-
nego Szkoły Podstawo-
wej Nr 9-L zwiedzili eks-
pozycję, znajdującą się w 
Muzeum Podhalańskim 
im. Czesława Pajerskie-
go w Nowym Targu. Pani 
przewodnik w bardzo intere-
sujący sposób opowiadała o 
czasach naszych dziadów i 
pradziadów na ziemi podha-
lańskiej. Zapoznano się z 
bogatymi zbiorami różnych 

dziedzin życia i pracy No-
wotarżan z XVIII i XIX 
wieku, takimi jak: ceramika, 
tkactwo, szewstwo, bednar-
stwo, snycerstwo, kowal-
stwo, kuśnierstwo. Ucznio-
wie mogli przyjrzeć się oficy-
nie drukarskiej z XIX, która 
jest jedną z najstarszych za-
chowanych maszyn drukar-
skich w Europie. 

Zdjęcie wybrała: Kinga Marszalik 

W Muzeum Podhalańskim 
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Czy lubi Pan pracować w Inter-
nacie? 

Tak, bardzo.  

Czy Pan lubi swoją grupę? 

Oczywiście, że lubię. Chłopaki są faj-
ne, porządne, słuchają, co się do nich 
mówi.  

Czy ma Pan psa? 

Nie, nie mam psa. Bardzo żałuję. 

Czy jako dziecko chciał Pan zo-
stać nauczycielem? 

Nie, nie chciałem zostać nauczycie-
lem. Nigdy nie myślałem, że nim zo-
stanę. Sam się zdziwiłem, gdy nim 
zostałem. 

Jaką Pan lubi muzykę? 

Właściwie słucham każdej muzyki. 
Nie mam jakiegoś specjalnie ulubio-
nego zespołu czy wokalisty, ale raczej 
skłaniam się w kierunku muzyki roc-
kowej. Lubię dobrą muzykę.  

Jaki ciekawy film oglądał Pan 
ostatnio? 

Szczerze mówiąc, wolę przeczytać 
dobrą książkę, niż obejrzeć film. Ale 
filmy też oglądam. Ostatnio widzia-
łem Wyspę tajemnic, która bardzo 
mi się podobała.  

Czy lubi Pan spędzać czas 
„grając” na komputerze? 

Oczywiście, bardzo to lubię. 

Co jeszcze lubi Pan robić w wolnym czasie? 

Lubię się bawić ze swoimi dziećmi, lubię chodzić na 
spacer, biegać, grać w piłkę… 

Dziękuję za rozmowę. 

Ja również bardzo dziękuję.  

Pytania ułożyli: Adam Śmietana  
i Damian Twaróg      

 
Zdjęcia: Adam Śmietana  

Z Panem Piotrem Piecykiem,  

wychowawcą w Ośrodku (Internacie)  

rozmawia Sebastian Wil 
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Dwa razy w ciągu tygodnia, na 15 mi-
nut, do małej sali gimnastyki korekcyjnej po-
dąża  cała społeczność  SP Nr 9-L. Zapytacie 
po co, bo pewnie nieraz już nas tam zauważy-
liście? Wyjaśnień więc nadeszła pora. W na-
szej szkole od 14 lutego do 29 maja 2011 r. 
trwa akcja edukacyjna „Zaczarowani czyta-
niem”. To zadanie 8 projektu „Specjalne po-
trzeby – większe możliwości” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego. 

Pomysł wziął się z ogólnopolskiego przedsię-
wzięcia o nazwie "Cała Polska czyta dzieciom". Gło-
śne czytanie to potężna stymulacja mózgu. Dzieci, 
którym przez wiele lat codziennie czytamy, same 
chętnie będą czytać. Dzieci, które czytają, mają więk-
szą wiedzę, podejmują lepsze decyzje, zwykle radzą 
sobie w życiu, w szkole i w późniejszej pracy lepiej, 
niż dzieci, którym nikt głośno nie czytał. 

Przez cztery miesiące trwania akcji poznawać 
będziemy pełne humoru, ciepła oraz niezwykłych 
zwrotów akcji przygody bohaterów książek Ewy 
Stadtmüller. Literatura dziecięca nie jest w peda-
gogice tematem nowym, a jej wpływ na wychowanie 
i nauczanie wydaje się trudny do przecenienia. Kla-
syczni pisarze - choć wciąż niezwykle popularni - 
coraz częściej ustępują miejsca twórcom współcze-
snym. Na półkach księgarskich pojawiać się zaczyna-
ją nazwiska nikomu bliżej nieznanych literatów i 
bajkopisarzy. J edną ze współczesnych autorek lite-
ratury dziecięcej jest Ewa Stadtmüller. Ta młoda pi-
sarka, urodzona i wychowywana na jednym z kra-
kowskich osiedli, wnosi wiele świeżości w świat lite-
rackiej fikcji dla najmłodszych. Ukształtowane w do-

mu rodzinnym zamiłowanie do książek oraz niewąt-
pliwy talent pisarki sprawiają, że utwory jej cieszą 
się wielką popularnością, zarówno wśród dziecię-
cych czytelników, jak i ich rodziców. Utwory dla 
dzieci pióra Ewy Stadtmüller są niezwykle cennymi 
propozycjami do wykorzystania w procesie wycho-
wawczym najmłodszych. Są wesołe i mądre, prze-
pięknie ilustrowane, o czym przekonują się ucznio-
wie za każdym razem, kiedy niczym zaczarowani 
wsłuchują się w treść książek autorki.   

W trakcie trwania akcji wszystkich uczestni-
ków czekają liczne atrakcje, m. in. wycieczka do 
krakowskiego teatru.  Dzieci książek czytanych 
przez nauczycieli oraz zaproszonych gości słuchają 
bardzo uważnie, a zdobytą wiedzę będą mogły wy-
korzystać, uczestnicząc w czterech konkursach: 
plastycznym, recytatorskim, czytelniczym oraz 
wiedzy o poznanych bohaterach. Wielki finał akcji 
odbędzie się 3 czerwca, kiedy to nastąpi podsumo-
wanie wszystkich działań akcji oraz rozdanie na-
gród zwycięzcom konkursów. O trwającej akcji 
informują plakaty, rozwieszone na terenie naszej 
Placówki. 

 Wierzymy, iż akcja czytelnicza odniesie 
spodziewany rezultat w postaci podniesienia sa-
mooceny uczniów, ich motywacji do nauki oraz 
stopnia funkcjonowania w społeczeństwie. Pod-
czas podsumowanie akcji czeka na wszystkich 

wielka niespodzianka. Co to będzie, czas pokaże. 

Justyna Kamieniecka 

 
 

Zdjęcia wybrali:  
Adam Śmietana  
i Kuba Gromala 
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Już po raz trzeci regionalna grupa 
„Milusioki” wystawiła w naszej szkole gó-
ralskie jasełka. Autorką tekstów dla 
„Milusioków” była tradycyjnie pani Stani-
sława Szewczyk z Łopusznej. 

Miesiąc intensywnej pracy dzieci i opiekunki ze-
społu – pani Renaty Knap (w internacie – pani 
Magdy Stopki) zaowocował pięknymi jasełkami 
odegranymi na tle zimowej scenerii, wykonanej 
przez panią Monikę Bodzioch.  

W niekonwencjonalnym przedstawieniu bożona-
rodzeniowym ukazali się: niesforni, brudni pa-
stuszkowie grający na polanie w piłkę, zapobiegli-
we pasterki przeganiające „brudasków” do studni 
z wodą, rozbawione, grające w „Liska” góralki. 
Scena w Betlejem - to znudzony św. Józef (w tej 
roli Piotr Pęksa), drzemiące, leniwe aniołki i zre-
zygnowana Matka Boska (Emilka Palluth) sama 
śpiewająca kołysankę Jezuskowi. Odwiedzający 
szopkę nie przychodzili z pustymi rękami – mieli 
moskole, marchew, jabłuszka. Nietypowym go-
ściem w stajence był diabeł, który przyszedł kusić 
do złego. Został z szopki przegoniony i wyśmiany 
przez wszystkie dzieci.  

„Milusioki” ucieszyły wszystkich śpiewem kolęd, 
tańcem zbójnickim i solowym Piotra i Angeliki. 
Do tańca tradycyjnie zagrała muzyka w składzie: 
Józef Jarząbek, Mateusz Kowalczyk i Krzysztof 
Polaczek. Kolejny występ „Milusioków” już 14 
stycznia 2011 r. dla rodziców.  

„Milusioki” z opiekunką życzą DOBREGO ROKU! 

Renata Knap 

 

Tekst przepisała: Kinga Godawa 

Wybór zdjęcia: Magda Haras  

Już po raz kolejny zakończyła się organizo-
wana w naszej Placówce akcja "Góra Gro-
sza". Uczniowie  Publicznego Gimnazjum i 
Zasadniczej Szkoły Zawodowej zebra-
li  kwotę 209 zł. Pieniądze zostały przekaza-
ne na konto  Fundacji "Nasz Dom".  

Uczniowie  zaangażowani w zbiórkę pienię-
dzy  wraz z opiekunami  akcji: p. Bogusią Dudek, p. 
Magdą Zastawnik i p. Ireną Leją  wszystkim dar-
czyńcom składają serdeczne podziękowania. 

 

Zdjęcie wybrała: Kinga Marszalik 

Uzbierała się „Góra Grosza” 
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Zespól teatralny Szkoły Pod-

stawowej Nr 9, działający w ra-

mach projektu „Specjalne po-

trzeby – większe możliwości” 

współfinansowanego ze środ-

ków Unii Europejskiej w ra-

mach Europejskiego Funduszu 

Społecznego – znowu ruszył  

w trasę.  

Tym razem wiodła ona do Domu 

Podhalan w Ludźmierzu. Tam, 

na okazałej, profesjonalnej sce-

nie, wobec szczelnie wypełnionej 

sali, nasi aktorzy zaprezentowali 

jasełka pt. „Dzieciątko wśród 

nas”. Licznie zgromadzeni 

uczniowie z zaprzyjaźnionych 

szkół podstawowych z Ludźmie-

rza, Krauszowa i Długopola z en-

tuzjazmem i podziwem oklaski-

wali naszych artystów. A oni czuli się jak przy-

słowiowa „ryba w wodzie”. Zachęceni takim 

przyjęciem ze strony widzów, nie chcieli prze-

stać kolędować i wręcz… trzeba było im w 

końcu wyłączyć mikrofon, by zakończyć 

przedstawienie. 

 

Zdjęcie wybrał: Krzysztof Wyrostek 

Jasełka dla zaprzyjaźnionych szkół 

18 stycznia 2011 r. w naszej Placówce odbył się 

szkolny Konkurs Kolęd, w którym wzięło udział 

78 uczestników. Przesłuchania odbywały się w 

dwóch grupach. O 8.30 na jadalni spotkali się 

uczniowie szkół SP 9-L, SP 9-UZ, Gim-UZ oraz 

SPdP-UZ, spośród których większość startowała 

w konkursie. Przesłuchaniom nie było końca…  

O godz.10.00 zostali przesłuchani przez jury i w obec-

ności kolegów i koleżanek najodważniejsi uczniowie 

Gim-L. To właśnie z tej grupy wyłoniono zdobywczynię 

GRAND PRIX. Została nią uczennica kl. I P- Paulina 

Rafacz. Pomocą służyły panie uczące muzyki: Alicja 

Kurdziel i Beata Węglarz. Uczestników konkursu oce-

niało jury w składzie: p. Anna Palider - przewodniczą-

ca, p. Małgorzata Niegłos, p. Teresa Jagoda, p. Maria 

Rzadkosz. To nie była łatwa praca… 

Po przesłuchaniach konkursowych cała społeczność 

naszej szkoły spotkała się na jadalni, gdzie wysłuchała 

pięknego koncertu kolęd w wykonaniu młodzieży z Ze-

społu Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Po kon-

cercie nastąpił wyczekiwany przez wszystkich moment 

ogłoszenia wyników. 

     Nagrody sponsorowane przez Fundację działającą 

przy naszej Pla-

cówce wręczali: 

Pan Dyrektor 

Tadeusz Kalata 

oraz przewodni-

cząca jury - Pani 

Ania Palider. 

Wszyscy uczest-

nicy otrzymali 

dyplomy  

i słodkości,  

a wyróżnieni  

i laureaci upo-

minki i ciekawe 

nagrody. Było 

dużo radości,  

a także łzy 

wzruszenia…  

 

Zdjęcie wybrała: 

Kinga Marszalik  
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Tym razem indywidualnie wywalczył go dla 
„Milusioków” Gabriel Pucoła – uczeń Pu-
blicznego Gimnazjum UZ. Po raz pierwszy 
uczestniczyliśmy w gwarowym konkursie 
recytatorskim. Były to powiatowe elimina-
cje do XXXV Przeglądu Recytatorów i Gawę-
dziarzy im. Andrzeja Skupnia-Florka. Miały 
one miejsce w Miejskim Ośrodku Kultury w 
Nowym Targu w dniu 11 stycznia 2011 r.  

Gabryś stanął w szranki z osiemnastoma inny-

mi uczestnikami konkursu. Wystąpił z dwoma 

wierszami: Zima Andrzeja Skupnia-Florka oraz 
Baca przy budzie Wandy Czubernatowej. 
Wprawiony już w publicznych występach 
„Milusiok” z łatwością i zupełnie bez tremy po-

radził sobie z przydzielonym mu zadaniem. 
Profesjonalne jury w składzie: Wanda Szado-
Kudasikowa – poetka, Roman Dzioboń – poeta i 
Andrzej Stoch – etnograf - oceniło występ na-
szego Gabrysia bardzo wysoko. Otrzymał on I 
miejsce i jednocześnie został zakwalifikowany 
do finału konkursu, który odbędzie się 27 
stycznia 2011 r. w Białym Dunajcu. Szczęśliwy 
laureat pojedzie tam ze swoją opiekunką, panią 
Renatą Knap, która przygotowała go do tego 
konkursu.  

Wszyscy życzymy Gabrysiowi kolejnych sukce-
sów.  

A oto fragment jednego z recytowanych przez 
Gabrysia wierszy - Baca przy budzie Wandy 
Czubernatowej: 

 
Mój Bacosku, dobrze ci tu! 

Nie trza ani jaksamitu.  
Na sianecku lezys w budzie, 
Miysko ci przyniosą ludzie, 

Słonecko ci łapki grzeje, 
Wiater sie do ciebie śmieje.  

Z nudów muche łapą stusis,  
Mozes scekać, a nie musis.  
A ja, biydny niewolnicek  

W skole siedze, cytom, lice.  
Kciołbyk się przenieść do budki, 
Kieby nie tyn łańcuch krótki…  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tekst przepisały: Daniela Wielkiewicz i Magda Haras 
Zdjęcia wybrał: Piotr Koczur 

I znowu sukces „Milusioków” 
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Wprawdzie zimowe ferie dawno już za nami, ale warto powspominać.  
Tuż przed zimową przerwą w nauce zapytaliśmy naszych kolegów i koleżanki, jak 

spędzą ten czas zimowego wypoczynku. 
Przeczytajcie, co odpowiedzieli nasi rozmówcy. Mamy nadzieję, że udało się zreali-

zować wszystkie te ambitne plany, wszak pogoda dopisywała. 

Wiktoria Majerczak: W czasie ferii będę jeździć 
na sankach i lepić z kuzynką bałwana. Będę budować 
igloo ze śniegu i jeździć na nartach.  
 
Angelika Kołomańska: Na feriach będę jeździć 
na nartach. 
 
Robert Para: Będę skakał na nartach. Będę się 
uczył. Będę jeździł na kuligi. 
 
Mariusz Czyszczoń: Będę jeździł na nartach, będę 
się rzucał śnieżkami i lepił bałwana. W czasie ferii 
będę też długo spał. Będę budował igloo. 
 
Adam Szczepaniec: Będę jeździł na koniu, rzucał 
śnieżkami. Będę bawił się z bratem. 
 
Sylwia Fudali: W czasie ferii będę jeździła na nar-
tach. 

 
 

 
 

Sondę przeprowadzili: Kamil Wielkiewicz i Patryk Bafia 
 

Ośrodek (Internat) kontynuuje roz-

grywki darta. Co tydzień, po kolacji od-

bywają się ligowe rozgrywki rzutu 

strzałkami do tarczy.  

W każdej drużynie jest trzech zawodników.  Je-

den zawodnik ma siedem kolejek i ma trzy rzu-

ty. Wygrywa jedna drużyna, która ma najmniej 

punktów liczonych od 301 w dół. 

Po ostatnich rozgrywkach prowadzi Drużyna 

Rychu Peja. 

Gratulujemy i czekamy na dalsze pasjonujące 

rozgrywki. 

Tekst napisał: Patryk Bafia 

 

„Rychu Peja” górą 
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Zabawa karnawałowa odbyła się 22 lutego 
2011 r. Na balu bawiła się cała 
„podstawówka” „L” i „UZ” oraz gimnazjum. 
Do tańca przygrywał nam profesjonalny DJ. 
Wszyscy bawili się świetnie.  

W trakcie zabawy zjedliśmy słodki poczęstunek - 
pyszne pączki oraz wypiliśmy herbatę. Warunkiem 
uczestniczenia w zabawie były przebrania. Wszyscy, 

no – prawie wszyscy – doskonale wywiązali się z te-
go zadania. Oprócz skocznych melodii, przy których 
nogi same rwały się do tańca, były też zabawy grupo-
we: „Kaczuszki”, „Stary niedźwiedź”, „Taniec z balo-
nem”, „Jedzie pociąg”. 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym mo-
gliśmy się tak świetnie bawić. 

 

 
Tekst napisali: Kamil Wielkiewicz i Patryk Bafia 

 
Zdjęcia: Sebastian Wil  

 

Kuba Gromala: Przebrałem się za 
krasnoludka.  

Kamil Gabor: Przebrałem się za psa, bo przecież jest 
bal. 

Paweł Błyskal i Tomek Niżnik: Przebraliśmy się za 
Jacka i Placka, bohaterów książki Kornela Makuszyń-
skiego O dwóch takich, co ukradli księżyc. 

Krzysiek Figas: Ja jestem elfem.  

Arek Wil: Ja występuję dziś w przebraniu wilka.  

Gratulujemy pomysłowości i odwagi. Już czekamy na 
kolejny taki bal – za rok!  

 

Sondę przeprowadził: Sebastian Wil 

Z dyktafonu przepisali: Damian Twaróg i Kuba Gromala 

Nasz dziennikarz, w przebraniu rycerza, przepytał rozba-
wioną społeczność, w jakim przebraniu przyszli na zaba-

wę.  

Oto, co odpowiedzieli rozmówcy: 
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Nasz dziennikarz, w przebraniu rycerza, przepytał rozba-
wioną społeczność, w jakim przebraniu przyszli na zaba-

wę.  

Oto, co odpowiedzieli rozmówcy: 

Karnawał to czas zabaw, maskarad i wszel-
kich balów. Wszyscy zachwycają się para-
dami emitowanymi przez telewizję z Rio 

de Janerio oraz z Wenecji.  
Uczniowie samorządów uczniowskich gimna-
zjum, szkoły zawodowej i liceum postanowili 
zorganizować podobne parady na karnawało-
wym balu przebierańców. Wszystkich prze-
branych gości powitała na balu pani Renata 
Maciaszek, informując równocześnie o prze-
widzianych atrakcjach i nagrodach ufundo-
wanych przez Fundację SOSW. 
Nikt nie narzekał na brak atrakcji. Były róż-
nego rodzaju tańce, konkursy ze świata ba-
jek. Po wstępnej rozgrzewce jury oceniało w 
paradzie karnawałowej najbardziej dopraco-
wany kolorystycznie strój, makijaż karnawa-
łowy i najciekawszą prezentację. Najwięcej 
radości dawały wspólne zabawy towarzyskie, 
np. ,,Ludzie do ludzi", w których należało wy-

kazać się umiejętnością tańca w parach w 
różnych pozycjach ogłaszanych przez panią 
Renatę na dźwięk gongu. W roli gongu świet-
nie spisała się blaszana patelnia i drewniany 
tłuczek w rękach pani Wiesi. Mimo, że głów-
nymi nagrodami były słodycze, w konkursach 
nie zabrakło też owoców. Niektórzy musieli się 
wykazać sprytem i zręcznością, aby zjeść jabł-
ko wiszące na tasiemce. Gdy już prawie wszy-
scy byli zmęczeni, organizatorzy zapropono-
wali w ramach odpoczynku konkurs tańca na 
coraz to mniejszych powierzchniach wyzna-
czonych przez gazety. 
Scenariusz imprezy opracowała pani Wiesła-
wa Klocek, a nagrody sprawiedliwie rozdziela-
ła pani Bożena Plewa.  
Babeczki i napoje do mini-bufetu przygotowa-
ła z uczniami pani Renata Maciaszek.  
O dobrą muzykę w czasie imprezy zadbali 
uczniowie: Mateusz Wicher i Mateusz Bobak. 
Była to kolejna impreza integracyjna, na któ-
rej wszyscy świetnie się bawili. 

 

Tekst przepisały: Daniela Wielkiewicz i Magda Haras 

Zdjęcie wybrała: Wiktoria Majerczak 

Pani Renata  doskonale  sprawdziła się 

w roli konferansjera. 

W czasie wspólnej zabawy nie zabrakło zdrowej żywności, 

czyli owoców. 
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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 3/2010-2011 przygotował zespół uczniów SP9-L w składzie: Patryk Bafia, Dawid Borzęcki, 

Kinga Godawa, Jakub Gromala, Magdalena Haras, Piotr Koczur, Wiktoria Majerczak, 

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. 

 

www.soswnr1.nowytarg.pl 

KRZYŻÓWKA Posiłek po podwieczorku.  
Wpisz do diagramu nazwy przedmiotów widocznych na obrazkach. Odczy-

taj pionowo rozwiązanie. 

ZGADNIJ! Rozwiązania wpisz obok. 

Często w nim bywają jeszcze mrozy trzaskające.  

Za to jest w calutkim roku, 

najkrótszym miesiącem. ……………………………………. 

 

Co to za żeberka przy ścianie wiszące,  

co latem są zimne,  

a zimą gorące? …………………………………………………. 

 

NAGRODZENI 

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

z nr 2/2010-2011 „Echa Szkoły”. 

Nagrody wylosowali: 

Kamil Wielkiewicz i Patryk Bafia 

GRATULUJEMY!!! 

Krzyżówkę i zagadki w Internecie  

wyszukali: Dawid Borzęcki i Piotr Koczur 


