
Słońce przyprowadzi-

ło 

małą wiosnę  

za rękę. 

Wiosna 

ma dopiero jeden 

dzień, 

zielone włosy  

i sukienkę… 

- Chodź, wiosno! 

Nie bój się! 

Patrz! 

Nad jezdnią światło zielo-

ne. 

Chodź do nas! 

Usiądź z nami  

na ławce przed domem! 

       Dorota Gellner 

 

 

Wiersz przepisał: Adam Śmietana          

„Sukces to podróż, a nie miejsce przeznaczenia”  

- 20-lecie Fundacji SOSW 

DWUMIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA  

SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO NR 1  

W NOWYM TARGU  

DLA UCZNIÓW I RODZICÓW 

Nr 4/2010-2011 

Marzec-Kwiecień 

 - Życzę, byśmy wszyscy zachowali 

czystość serca do końca naszego ży-

cia. W momencie, kiedy przestajemy 

mieć serce dziecka - zaczynamy się 

starzeć - mówił Tadeusz Kalata, dy-

rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno

-Wychowawczego Nr 1 podczas mar-

cowego jubileuszu Fundacji Na 

Rzecz Pomocy Niepełnosprawnym 

Wychowankom SOSW.  

W Placówce na uroczystości zebrało 

się kilkadziesiąt osób - zarówno 

tych, które dwadzieścia lat temu 

powoływały do życia pierwszą na 

Podhalu fundację, mającą na celu 

pomoc pokrzywdzonym przez los 

dzieciom, jak i tych, którzy do dziś 

ich dzieło kontynuują. - Nie da się w 

ciągu paru minut podziękować za 

to, co robi Fundacja w naszej szkole 

- mówił dyrektor Tadeusz Kalata, 

będący jednocześnie wiceprezesem 

Fundacji. - Dziękuję za wszystkie te 

działania, które przez ostatnie 20 lat 

Fundacja wykonała. To bardzo cen-

na instytucja, która zawsze,  

o każdej porze wspiera, poma-

ga  

i nie szczędzi sił, by pomóc 

naszym dzieciom. W ciągu 

tych  

20 lat dowiodła, że sukces to 

podróż, a nie miejsce przezna-

czenia. Takich podróży życzy-

my na kolejne lata.  

Dobroczyńcom i sponsorom, 

wszystkim ludziom dobrej 

woli podziękowała za ofiarne 

serce pani Ania Palider, obec-

na prezes Fundacji. - To dzię-

ki państwa dobroczynności i 

wspaniałomyślności mogliśmy 

dzieciom dać namiastkę rado-

ści, spełnić niejedno dziecięce marze-

nie. 

W uroczystości wzięli też udział 

uczniowie i wychowankowie SOSW. 

To oni zadbali o program artystycz-

ny i poczęstunek, to oni przygotowa-

li też piękne róże z bibuły, które 

wręczyli wszystkim w podzięce za 

dwadzieścia lat bezinteresownej 

pomocy. 
Tekst zacytowany za podhale24.pl 

Zdjęcie wybrał: Rafał Potoczny 

Na zdjęciu: Pani Ania Palider, Elżbieta Ponie-

działek i dyrektor SOSW Tadeusz Kalata. 
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Z Panią Iwoną Kurowska,  

nauczycielką w SP9-L  

rozmawia Kinga Godawa.  

Jaką Pani lubi piosenkę? 
Nie mam specjalnie ulubionej 
piosenki. Lubię wszystkie piosen-
ki, które są spokojne, wesołe, pio-
senki o miłości. 
Czy Pani lubi zwierzęta? 
Tak, lubię zwierzęta. Najbardziej 
psy i chomika, którego mam w 
domu. Chomik ma na imię  
Pysia. 
Czy lubi Pani swoją klasę? 
Oczywiście, że lubię swoją klasę. 
Niektórych uczniów z tej klasy 
znam już cztery lata. 
Jaką Pani lubi porę roku? 
Najbardziej lubię lato. Tylko lato. 
Jest wtedy piękna słoneczna po-
goda, jest ciepło, można się opa-
lać. 
Czy Pani lubi chodzić na pla-
żę? 
Lubię chodzić na plażę wtedy, 
kiedy jest słonecznie, ale też wte-
dy, kiedy jest pochmurno  
i pada deszcz. 
Czy Pani lubi spędzać z ro-
dziną? 
Tak, lubię spędzać z rodziną czas, 
chociaż tego wolnego czasu mam 
bardzo mało. Ale właśnie latem, 
kiedy tego czasu jest więcej, jeź-
dzimy razem nad jezioro i tam 
spędzamy wspólnie czas, zwłasz-
cza niedzielne popołudnia. 
Co jeszcze lubi Pani robić w 
wolnym czasie? 
Lubię oglądać telewizję, czytać 
książki, lubię chodzić do znajo-
mych, odwiedzać przyjaciół.  
Co jeszcze lubię robić? Lubię chodzić na space-
ry. Jak wspomniałam, nie mam jednak tego 

wolnego czasu zbyt wiele. 
Dziękuję za rozmowę. 
Dziękuję bardzo. 

Zdjęcia: Kinga Godawa 
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„Wiara czyni cuda” – to te-
mat tegorocznych rekolekcji 
wielkopostnych, które w 
dniach 28 – 30 marca 2011 
roku odbywały się w naszej 
Placówce. I chociaż te dni 
skupienia przebiegały zgod-
nie z wypracowanym i 
sprawdzonym od lat mode-
lem działań – trzeba przy-
znać, że pojawiło się wiele 
nowych akcentów.  
Rekolekcje prowadził ks. Mariusz 
Wojdan, wikariusz parafii Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w 
Nowym Targu. Przybył do nas w 
doborowym towarzystwie. Każde-
go dnia pomagał mu inny Święty. 
W pierwszym dniu był to błogo-
sławiony Piotr Frassati, w kolej-
nym – św. Dominik Savio, a w 
ostatnim - już prawie błogosła-
wiony Jan Paweł II. Ks. Mariusz 
korzystał skwapliwie z ich pomo-
cy oraz… z pomocy środków mul-
timedialnych. I tak przekaz 
Ewangelii, wzmocniony obrazem 
i konkretami był dla wszystkich 
bardzo czytelny, a barwny i rado-
sny język sprawiał, że czasami 
trudne treści trafiały do wszyst-
kich. Księdzu Mariuszowi udało  
się zarazić nas radosnym przeży-
waniem wiary w Jezusa.  
Zwieńczeniem każdego dnia re-
kolekcji była Msza Święta, która 
gromadziła całą społeczność 
szkolną na jadalni, przekształco-
nej na ten czas na kaplicę. 
W ostatnim dniu rekolekcji wszy-
scy uczestnicy przystąpili do spo-
wiedzi. W ten sposób oczyścili-
śmy nasze serca, przygotowując 
je do pełnego przeżywania naj-
większych świąt w roku – Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego.  

 
A oto, jak  wrażenia z rekolekcji opisuje  

jeden z naszych dziennikarzy: 
 

Tematem tegorocznych rekolekcji było hasło: „Wiara czyni 
cuda”. Ksiądz Mariusz pokazał nam trzy postacie godne naśla-

dowania: Włochów - Piotra Frassati i Dominika Savio oraz 
Polaka – Jana Pawła II. Poznaliśmy też receptę na świętość. 
Aby zostać świętym trzeba być radosnym, uczyć i modlić się 

oraz pomagać bliźnim.  
Ksiądz Mariusz grał na gitarze i uczył nas pięknych piosenek: 
„Duchu Święty przyjdź”, „Choć jestem mały jak palec”. Pokazy-

wał nam prezentacje na komputerze.  
Na zakończenie rekolekcji wszyscy byliśmy u spowiedzi  

i przyjęliśmy Komunię Świętą.  
Jakub Gromala 

 
 
 
 
 
 

Zdjęcia:  
Daniela  

Wielkiewicz 
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MÓWIMY I …ŚPIEWAMY PO ANGIELSKU 

W dniu 23 listopada 2010 r. 

dolna sala gimnastyczna roz-

brzmiewała niespotykanymi 

na co dzień głosami i dźwię-

kami. Niektórzy przystawali 

pod drzwiami i nadsłuchiwa-

li. Czyżby do naszej szkoły 

przyjechali Anglicy? Nie, to 

tylko odbywał się konkurs 

recytatorski z języka angiel-

skiego. Konkurs został zor-

ganizowany przez panią Be-

atę Węglarz oraz uczniów SP 

9-L - uczestników zadania 

„Mówimy po angielsku” za-

jęcia projektu POKL 

„Specjalne potrzeby – więk-

sze możliwości” współfinan-

sowanego ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Euro-

pejskiego Funduszu Społecz-

nego.  

Do konkursu zgłosiło się bar-

dzo wielu uczniów  

(19 osób), którzy nie tylko recy-

towali utwory po angielsku, ale 

też śpiewali piosenki oraz swoje 

występy ubogacali gestami i tań-

cem. Podejmowane też były przez uczniów udane pró-

by tłumaczenia recytowanego tekstu.  

Jury, w skład którego weszły panie: Agnieszka Fali-

szewska oraz Halina Szewczyk - miało nie lada zada-

nie, jako że poziom wszystkich występujących był bar-

dzo wyrównany, a przecież inaczej trzeba oceniać tych, 

którzy już od lat uczą się języka angielskiego, a ina-

czej tych, którzy chodzą do pierwszej czy drugiej kla-

sy.  

Po burzliwych i długich obradach przyznano główne 

nagrody oraz nagrody za II miejsce. Wyróżniono też 

kilka osób za ciekawe interpretacje oraz za indywidu-

alność sceniczną. W sumie każdy wysiłek został do-

ceniony przez jury. I wszyscy byli zadowoleni. Zaś 

najbardziej ci, którzy – oczywiście – zostali zwycięz-

cami. Wymieńmy tutaj chociaż nazwiska zdobywców 

I miejsca. Są to: Daniela Wielkiewicz z klasy VI, 

Agnieszka Mirga z klasy II, Adam Szczepaniec z kla-

sy I, Sebastian Wil z klasy IV oraz Jakub Gromala  

z klasy V. Wszystkim laureatom składamy serdeczne 

gratulacje!!! 

Zabawa była wspaniała i pouczająca, bo wszyscy prze-

konali się, że język angielski wcale nie jest taki trudny  

i …niezrozumiały. 
Edycja: Damian Twaróg i Kuba Gromala 

Wybór zdjęć: Rafał Potoczny 
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„Cała Polska czyta dzieciom” w Gimnazjum 

8 października 2010 r. minę-
ła okrągła rocznica śmierci 
Marii Konopnickiej. Twór-
czość poetki jest szczególnie 
bliska młodym czytelnikom. 
Kto z nas w dzieciństwie nie 
śledził losów Sierotki Marysi 
i Koszałka-Opałka? Kto nie 
śmiał się z tchórzliwego Stef-
ka Burczymuchy? Już od wie-
lu lat losy bohaterów Konop-
nickiej bawią i wzruszają ko-
lejne pokolenia.  
Dziś również warto przypomnieć 
uczniom najpiękniejsze utwory 
poetki i zapoznać ich z jej biogra-
fią. Tegoroczna kampania „Cała 
Polska czyta dzieciom” w Publicz-
nym Gimnazjum, organizowana 
przez panią Bogusię Dudek, po-
święcona została przypomnieniu 
sylwetki tej znanej autorki literatury dziecięcej i 
młodzieżowej.  
Jej twórczość to nie tylko wiersze dla dzieci, ale tak-
że poezja urzekająca prostotą i żarliwą miłością zie-
mi ojczystej. Ta wielka poetka w swych utworach 

upamiętniała ważne wydarzenia historyczne, była 
autorka wielu najpiękniejszych utworów patriotycz-
nych. Twórczyni "Roty" na trwałe zapisała się w pa-
mięci potomnych. 

Wybór zdjęcia: Krzysztof Wyrostek 

Jak w całej Polsce – tak i nas uczniowie klasy 
szóstej SP Nr 9-L przystąpili do swojego 
pierwszego poważnego egzaminu. W dniu 5 
kwietnia 2011 roku, na kilka minut przed 
godziną 9-tą - stawili się przed salą gimna-
styczną, odświętnie ubrani, ściskając w dło-
niach legitymacje i przybory do pisania – z 
wielkim przejęciem oczekiwali na rozpoczę-
cie sprawdzianu. No, jeszcze kilka uśmie-
chów ze strony nauczycieli, którzy w ten spo-
sób chcieli dodać odwagi stremowanym 
uczniom, podpis na liście obecności- i można 
zaczynać…  
Po zajęciu miejsc i komisyjnym rozpakowaniu te-
stów, punktualnie o godzinie 9.05 uczniowie przy-
stąpili do sprawdzianu: zaczęli pilnie rozwiązywać 
poszczególne zadania. Kiedy wiadomo już było, ja-
kie zadania zawiera test, napięcie i zdenerwowanie 
zaczęło stopniowo opadać i ustępować miejsca peł-
nemu skupieniu. Czas mijał bardzo szybko, natomiast 
nikt ze zdających nie śpieszył się z oddawaniem swojego 
zestawu egzaminacyjnego. Jeszcze go przeglądali, spraw-
dzali i wprowadzali ostatnie poprawki. O godzinie 10.15 

ostatni z uczniów złożył swoją pracę na ręce komisji.  
I już po bólu… Teraz tylko dłuuugie oczekiwanie na wyni-
ki. Oby były dobre! Wszyscy trzymamy mocno kciuki. 

Wybór zdjęcia: Adam Śmietana 
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W pierwszym dniu wiosny 
21 marca 2011 r. uczniowie 
szkoły zawodowej, liceum  
i gimnazjum, zamiast my-
śleć o tradycyjnych w tym 
dniu wagarach, świetnie 
bawili się na imprezie zor-
ganizowanej dla pierwszo-
klasistów.  
Impreza ta, zwana popularnie 
„otrzęsinami”, jest - zgodnie  
ze szkolną tradycją - paszpor-
tem przepuszczającym młod-
szych kolegów do funkcjonowa-
nia w społeczeństwie szkolnym. 
Została ona przygotowana przez 
Samorząd Uczniowski. Nad 
prawidłowym przebiegiem im-
prezy czuwały wychowawczynie 
klas pierwszych i opiekun Sa-
morządu Uczniowskiego. Celem 

otrzęsin było przede 
wszystkim: zachowanie 
szkolnej tradycji, inte-
gracja klas pierwszych i  
wprowadzenie uczniów 
w życie szkoły, możli-
wość rywalizacji mię-
dzyklasowej sprzyjają-
cej zjednoczeniu zespo-
łów klasowych, per-
spektywa do przedsta-
wienia swoich talentów. 
Wszystkie występy oce-
niało jury, w którego 
skład wchodzili: opie-
kun Samorządu 
Uczniowskiego z gim-
nazjum, przedstawiciele 
naszej Fundacji – spon-

sora nagród dla uczestników imprezy, nauczyciele  
z poczuciem humoru i uprawnieniami do oceny zdol-
ności artystycznych uczniów. 
Jurorzy zwracali uwagę przede wszystkim na 
zaangażowanie uczniów podczas przedstawie-
nia  
i walory artystyczne grup. 
W ramach imprezy uczniowie musieli wykazać się zdol-
nościami artystycznymi, aby w sposób humorystyczny 
przedstawić swoją klasę na tle społeczności szkolnej.  
W części konkursowej brali udział w różnych zada-
niach, np.: quiz wiedzowy dotyczący szkoły, nauczycieli 
i uczniów, konkurs na karykaturę wychowawcy, kon-
kurs na najciekawszy mundurek szkolny, konkursy 
sprawnościowe dotyczące picia mleka, zbierania ziem-
niaków itd.. 
Uczniowie wszystkich klas pierwszych bardzo mocno 
zaangażowali się w przygotowania do imprezy. Dołożyli 
wszelkich starań, aby w dniu „Otrzęsin 2011” zaprezen-
tować się jak najlepiej. Każda z klas, perfekcyjnie wy-

wiązała się z wyznaczonych im zadań, jednak największe zainte-
resowanie wśród uczniów i nauczycieli przykuły występy klasy 
Ib. Klasa ta otrzymała również najwyższe wyniki od komisji  
za swoje przedstawienia. Jednakże klasa Ib mimo to nie stanęła 
na podium. W ogólnej klasyfikacji I miejsce zajęła klasa I ULO, 
II miejsce - klasa Ib, zaś III miejsce - klasa Ia. Tytuł Najsympa-
tyczniejszej Wychowawczyni otrzymała pani Ewa Barczak. 
Na końcu uczniowie klas pierwszych przystąpili do przyrzecze-
nia poprowadzonego przez przedstawiciela najstarszej klasy. Od 
tego momentu stali się pełnoprawnymi uczniami Naszej Szkoły. 
ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM KLAS PIERW-
SZYCH, BY STWORZYLI MIĘDZY SOBĄ NAJPIĘK-
NIEJSZE RELACJE, BY KAŻDY POCZUŁ SIĘ DOBRZE, 
BEZPIECZNIE I ZNALAZŁ SPRZYJAJĄCE WARUNKI 
DO ROZWOJU. 
  - CZŁONKOWIE SAMORZĄDU UCZNIOW-
SKIEGO Z OPIEKUNEM 

 
Zdjęcia wybrał:  Piotr Koczur 
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Dla dziennikarza najważniej-

szymi narzędziami są: aparat  

i dyktafon. Ktoś, kto pracuje w 

tym zawodzie, musi być czuj-

ny, umieć słuchać i zadawać 

pytania. Życie dziennikarza 

nie jest łatwe, bo jeśli dzieje 

się akurat coś ciekawego, musi 

wstać nawet w nocy i jechać w 

"teren". Kiedy materiał do ar-

tykułu zostanie zebrany, 

dziennikarz siada do kompute-

ra, aby wszystko to opisać  

i umieścić na łamach. 

Te i inne tajniki zawodu dzienni-

karskiego uczniowie SP9-L po-

znawali w czasie wizyty w nowo-

tarskim oddziale Gazety Krakow-

skiej przy ul. Królowej Jadwigi. 

Uczniowie wraz z opiekunką 

udali się tam w ramach zajęć 

redakcyjnych realizowanych 

dzięki projektowi POKL "Specjalne potrzeby – więk-

sze możliwości" współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego.  

W redakcji przyjęto nas bardzo ciepło. Wszyscy  

z przejęciem słuchaliśmy ciekawej opowieści  

o trudnej, ale i pasjonującej pracy człowieka, dzię-

ki któremu znamy na bieżąco najważniejsze wyda-

rzenia regionu. Dowiedzieliśmy się też wiele o pro-

cesie wydawniczym, jakiemu poddawana jest gaze-

ta codzienna: z jakich części się składa, do jakich 

godzin popołudniowych musi być oddany artykuł 

oraz kiedy jest drukowana.  

Wdzięczni jesteśmy za tak miłe i profesjonalne po-

traktowanie przyszłych dziennikarzy. Wszyscy wy-

szliśmy z redakcji pod wielkim wrażeniem, a na 

pamiątkę zrobiliśmy sobie zdjęcie pod szyldem re-

dakcji. Może ktoś z nas naprawdę kiedyś dzienni-

karzem zostanie? 
Zdjęcia: Daniela Wielkiewicz 

 

16 marca oficjalnie zakończyliśmy i podsumowaliśmy 
sezon narciarski 2010/2011. W tym roku szkolnym 
miłośnicy białego szaleństwa cyklicznie udawali się  na 
wyciąg narciarski „Zadział”, gdzie pod okiem nauczy-
cieli wychowania fizycznego mogli doskonalić swoje 
umiejętności w jeździe na nartach.   
Inauguracją sezonu był udział naszych podopiecznych  
w imprezie pod hasłem  „Ucz się jak być bezpiecznym na 
stoku”. Patrząc za okno, aż  trudno było uwierzyć, że można 
jeszcze szusować na nartach i oponach. Ale udało 
się!!! Warunki na stoku były świetne, a pogoda wymarzona. 
Dzięki wsparciu finansowemu PZU, tym razem pojechali-
śmy na wyciąg narciarski do  Białki Tatrzańskiej.  
W ten słoneczny dzień   spędziliśmy cudowny czas,  ucząc 
się równocześnie bezpieczeństwa podczas zabaw zimo-
wych. Za to wszystko chcielibyśmy złożyć serdeczne po-
dziękowania Panu Jarosławowi Skalikowi (PZU - Oddział  
w Krakowie), Fundacji Na Rzecz Pomocy Niepełnospraw-
nym Wychowankom SOSW Nr 1 oraz Państwu Dominice  

i Piotrowi Żarneckim za pyszne drożdżówki. Szkoda, wielka 
szkoda, że na następny wyjazd na narty musimy czekać aż 
do przyszłego roku szkolnego.  

Wybór zdjęcia: Patryk Bafia 

SEZON NARCIARSKI ZAKOŃCZONY  
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Przy okazji wizyty w profesjonalnej redakcji, 

chcieliśmy przybliżyć Wam pracę nad szkolną 

gazetką „Echo Szkoły”. 

Nasza gazetka jest dwumiesięcznikiem. Powstaje 

w ramach zadania projektu POKL „Specjalne 

potrzeby – większe możliwości” współfinansowa-

nego przez Unię Europejską w ramach Europej-

skiego Funduszu Społecznego. Spotykamy się 

cztery razy w miesiącu, czyli jeden numer po-

wstaje podczas ośmiu spotkań. 

Praca przy komputerze to nie wszystko. Najpierw, aby 

artykuł powstał, musimy być obecni podczas wszyst-

kich ważnych wydarzeń w szkole i zrobić zdjęcia, które 

znajdą się później w artykule. Następnie musimy opi-

sać dane wydarzenie albo zrobić wywiad z bohaterem 

takiego wydarzenia. Przeprowadzamy też sondy, czyli 

pytamy naszych czytelników o zdanie na zadany te-

mat. Wymyślamy też, kto pojawi się w naszej rubryce 

„Oko w oko” i układamy pytania dla takiej osoby. 

Kiedy materiały mamy już zebrane, wtedy siadamy do 

komputera i przepisujemy z dyktafonu nagrany mate-

riał albo spisujemy z kartek. Przegrywamy zdjęcia do 

komputera i „obrabiamy” je. Przepisujemy też i kory-

gujemy, bądź skracamy teksty przyniesione przez na-

uczycieli. 

Na koniec wyszukujemy w Internecie teksty i zdjęcia 

na pierwszą i ostatnią stronę gazetki: wiersze, rebusy, 

zagadki, krzyżówki oraz ciekawostki. 

Praca w redakcji jest bardzo ciekawa, chociaż wymaga 

nie lada cierpliwości i umiejętności. Niektóre z dzienni-

karskich czynności opanowaliśmy już do perfekcji, in-

nych nadal się jeszcze uczymy. 

Cieszymy się, że możemy uczestniczyć w takiej formie 

szkolnych zajęć. 
Daniela Wielkiewicz  

Magda Haras    

Zdjęcia: Kinga Godawa 

Jak wygląda praca redaktora gazetki szkolnej? 
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„Prawdziwa lekcja przyrody”, czyli kolejne spotkanie  
z cyklu „Bezpieczny świat wokół nas” 

Dzień 23 marca 2011 r. był szczególnie wyjątkowy dla 
naszych uczniów. Odwiedzili nas bowiem goście z Gor-
czańskiego Parku Narodowego. Do tej wizyty wycho-
wankowie przygotowywali się już od początku marca. 
Popołudniami na świetlicach szkolnych wykonywali 
prace plastyczne związane z ochroną przyrody i zwie-
rzętami żyjącymi w lasach. Wystawa na holu szkolnym 
zachęciła nie tylko uczniów, ale i nauczycieli do udziału 
w spotkaniu z pracownikami Parku Narodowego. 
Panie przywiozły ze sobą mnóstwo rekwizytów, które pomogły w 
przeprowadzeniu ciekawych zajęć edu-
kacyjnych. W pierwszej części spotka-
nia uczniowie dowiedzieli się, gdzie 
znajduje się Gorczański Park Narodo-
wy oraz jakie rośliny i zwierzęta w nim 
żyją. Obejrzeli także interesującą pre-
zentację multimedialną, w której poka-
zane zostały piękne widoki, jakie kryją 
w sobie Gorce. Dzieci uczyły się rów-
nież, jak należy przygotować się do 
wycieczki w góry. 
Druga cześć zajęć dotyczyła godła par-
ku – salamandry. Poznaliśmy między 
innymi charakterystyczne cechy wyglą-
du tego płaza, sposób poruszania się, a 
także dowiedzieliśmy się, czym się one 
odżywiają. Panie przygotowały ciekawy 
quiz dotyczący przysmaków salaman-
dry oraz uświadomiły naszym wycho-
wankom, że tych małych zwierzątek 
wcale nie należy się bać.  
Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątko-
we zdjęcia, a nasi mili goście podaro-
wali naszym uczniom przepiękną sala-

mandrę – zabawkę. Panie z Gorczańskiego Parku Narodowego 
ogłosiły również konkurs na „Najpiękniejszą salamandrę”, w 
którym uczniowie będą brać udział w najbliższym czasie w swo-
ich zespołach klasowych, a jego wyniki i najciekawsze prace zo-
staną wystawione w holu naszej Placówki. 
Chcieliśmy serdecznie podziękować pracownikom Gorczańskie-
go Parku Narodowego za niesamowita lekcję przyrody. Z nie-
cierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. 
 

Wybór zdjęcia: Sebastian Wil  

W bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie 
biorą udział w zajęciach na basenie. Głów-
nym celem hydroterapii jest leczenie i ni-
welowanie stresu. Dzieci czują się w wo-
dzie bardzo swobodnie, pływają na pozio-
mie rekreacyjnym, a także relaksują się 
dzięki wodnym masażom.  
Zajęcia przyczyniają się również do zwiększe-
nia poczucia bezpieczeństwa w czasie pobytu 
uczniów nad zbiornikami wodnymi oraz do 
odpowiedniego korzystania z nich podczas 
wakacji. Największy plus tych wyjazdów to 
nieustająca radość i uśmiech na twarzach 
dzieci, za co serdecznie dziękujemy w tym 
miejscu Naszej Fundacji!! 

Wybór zdjęcia: Kinga Marszalik 

Jak rybki w wodzie 
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ŚNIADANIE WIELKANOCNE 

W dniach 6 - 7 kwietnia 2011 r. w Krakowie odbył się 
X Konkurs Kucharsko-Cukierniczy o Puchar Izby 
Rzemiosła i Przedsiębiorczości. Konkurs ma już 
rangę międzynarodową, wzięło w nim udział 10 grup 
cukierników i 14 grup kucharzy z Małopolski, Nie-
miec, Słowacji, Czech i Węgier.  
ZSZ Nr 5 reprezentował zespół cukierników: Sylwia Leja 

z kl. IIIA i Helena Gurczak z kl. IIA pod opieką pani 

Czesławy Królczyk oraz zespół kucharzy: Paulina 

Szczupak z kl. IIB i Agnieszka Ratułowska z kl. IIB 

pod opieką pani Elżbiety Gil. 

Oprócz udziału w zmaganiach konkursowych mło-

dzież miała okazję zwiedzić Galerię Obrazów w Su-

kiennicach oraz dom Jana Matejki. 
 

Zdjęcie wybrała: Wiktoria Majerczak 

X Konkurs Kucharsko-Cukierniczy  
o Puchar Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie 

Uczniowie szkół SP9-UZ,  

PG-UZ, SSPdP oraz wycho-

wankowie PS spotkali się 

przy stole wielkanocnym, 

aby podzielić się jajkiem, zło-

żyć sobie życzenia i posma-

kować świątecznych wypie-

ków.   

Zespół regionalny „Milusioki” 

opowiedział zaś o wielkanocnych 

zwyczajach na terenie Podhala. 

Odbyło się także rozstrzygnięcie 

konkursu plastycznego pt. 

„Wielkanocny zwierzyniec”. 

 
Edycja: Adam Śmietana 

Wybór zdjęcia: Dawid Borzęcki 
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Ociec: Jasiek, siadoj tu, bedziemy radzić o szkole. 

Jasiek: Śpas? 

Ociec: Zodyn śpas. Cemu to chodzis na wagary, bo 
mi się to jus ukotwieło! 

Jasiek: Eh... 

Ociec: Skarzyli się tys, ze lubis choć kogo durknąć. 

Jasiek: Ino casem. 

Ociec: To przejdzies cy zaś ostanies w piersej kla-

sie? 
Jasiek: Edy ta. 

Ociec: Bo wiesz synu, szkoda roku, edukacja ci się 

przedłuży, więc wnioskuję stąd, że masz obniżony 

poziom motywacji do aktywności poznawczej. 

Jasiek: Ociec cosi niedomogo? 
Ociec: Edy ta. 

Jasiek: Sedbyk dziś na deskoteke. 

Ociec: Jeh! 

Jasiek: Edy juzek się wyzdajoł. 

Ociec: Is go! 

Jasiek: Kupielibyście mi kompiuter, syćka juz ma-
jom? 

Ociec: Pierwej kierpce se musem kupić. 

Jasiek: Dalibyście mi kiesonkowe choć kielo telo. 

Ociec: Bajto! Idze poprzontać w jacie. 

Jasiek: Ka? 

Ociec: Hańbis się roboty i nauki! 

Jasiek: Klekocecie zawdy to samo. 

Ociec: Spoko chłopce! 

Jasiek: Jako? 

Mama: Jasiu ostomilsy pojdze wiecerzać. 
Ociec: Is. 

Mama: Ty, stary, osotoj się i poprzontoj w jacie! 

Ociec: Icie jom, kumedyjo w tej chałupie. 

Mama: Jasiu, ryktuj się na te dyskoteke wartko. 

Ociec: Tu mas, baba do imentu zwyrtozgłowaciała! 

 
SŁOWNIK GWAROWY 

śpas – żart; ukotwieło – uprzykrzyło się; durknąć – 
potrącić, uderzyć; edy ta – zgodnie z rachunkiem 

podobieństwa; edukacja – po pytaniu; wnioskuję – 

niedomozek; aktywność poznawcza – namyślić; 

jeh – ten synek mnie zaraz doprowadzi do białej 

gorączki; wyzdajoł – ubrać praną od czasu do cza-
su odzież; is go – zużywa za dużo proszku do pra-

nia; kierpce – buty; kielo telo – ok. 300 zł; bajto – 

debet na rachunku bankowym; ka – dziecko nie 

rozumie słowa jata; hańbis się – wrodzona wstydli-

wość do pracy; spoko – potwierdzenie i zaprzecze-

nie; osotoj się – opamiętać się; kumedyjo – film z 
Kaczorem Donaldem; zwyrtozgłowaciała – zob.: 

kawały o blondynkach. 

 
Tekst przepisały: Daniela Wielkiewicz i Magda Haras 

Rozmowa wychowawcza po góralsku 

Oto tekst prawdziwie wychowawczy. Polecamy wszystkim, którzy lubią śmiać się pełną gębą.  

Nie znaleźliśmy go jednak w archiwach z literaturą góralską.  

Imię i nazwisko autora (znanego Wam dobrze) zdradzimy w następnym numerze... 

Śmigus-dyngus 

Śmigus-dyngus! 

Co się dzieje? 

Dziś się wszędzie woda leje! 

Bo to święto niesłychane, 

auto wodą polewane. 

Trochę wody dla ochłody, 

Ciut dla zdrowia i urody, 

potem jeszcze dla zwyczaju - 

śmigus-dyngus w całym kraju! 

 

Wierszyk i obrazek w Internecie wyszperał Sebastian Wil 

Przypomnijmy sobie jeden ze zwyczajów wielkanocnych, 

uwielbiany zwłaszcza przez  niezamężne jeszcze dziewczęta... 
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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 4/2010-2011 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. 

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 

Ozdobna dla kobiety.  
Wpisz do diagramu nazwy widocznych na obrazkach ubrań  

i odczytaj pionowo rozwiązanie. 

ZGADNIJ! W miejsce kropek wpisz rozwiązanie. 

 

Nadchodzi po zimie,  

znasz dobrze jej imię,  

kroczy w kwiatów pąkach 

i w promieniach słonka. 

 

………………………………………………………. 

 

NAGRODZENI 

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

z nr 3/2010-2011 „Echa Szkoły”. 

Nagrody wylosowali: 

Mirosław Kaleciak, Weronika Żebrowska  
i Adam Szczepaniec 

GRATULUJEMY!!! 

Autorami rubryki są: 

 Dawid Borzęcki, Damian Twaróg,  

Kuba Gromala i Piotr Koczur 


