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CZUWAJ !!!

Do najciekawszych wydarzeń z życia Szczepu w ostatnim czasie zaliczyć 

należy: wyjazd harcerzy do Załęcza Wielkiego na Warsztaty Terapii Zajęciowej 

pod  hasłem  „Też  potrafię”  6-11.X.  -  10  osób  razem  z   dh.  Elą  Wachnik 

i  P. Mirosławem Dybasiem. Podczas pobytu w Załęczu odbyła się wycieczka 

do  Częstochowy,  zwiedzaliśmy  Muzeum  Zapałek,  Muzeum  Kolejnictwa, 

Kopalnię  Rud Żelaza,  Klasztor  na  Jasnej  Górze.  Podczas  wyjazdu robiliśmy 

również piękna biżuterię z osikowych wiórek.



W listopadzie jak co roku harcerze pod okiem dh. Bogdana Zubkowicza 

zorganizowali dla wszystkich zabawę Andrzejkową. W grudniu harcerki 

z drużyny dh. Eli Wachnik upiekły prezenty dla instruktorów drużyn NS 

w postaci pierniczków w kształcie łosi, które zostały zawiezione przez dh. 

Komendant na uroczystą Wigilię Namiestnictwa w Warszawie do S.O.S.W 

przy ul. Kordeckiego. Z kolei ścisła współpraca z Komendą Hufca Błonie 

zaowocowała przyjazdem harcerzy z Betlejemskim Światłem Pokoju na naszą 

Uroczystą Wigilię Ośrodkową.

Harcerze i harcerki przez cały miesiąc grudzień dzielnie ćwiczyli piękne 

kolędy i pastorałki pod okiem dh . Krzysztofa Gutowskiego, by zaprezentować 

swoje talenty podczas uroczystej Wigilii 16 grudnia.

Komendant Szczepu ZHP NS im. P.O.S Jerzyki dh. Ela Wachnik



W  miesiącu  listopadzie  nasza  Pani  Ela  w  trosce  o  nasze  zdrowie  i  życie 

próbowała co niektórych z nas skłonić, podczas zajęć z profilaktyki uzależnień 

do  rzucenia  palenia.  Straszne  plakaty  przedstawiające  płuca  palacza,  wylew 

krwi do mózgu nie jedną z nas przyprawiły o mdłości i zawroty głowy. To były 

straszne  zajęcia,  w  których  wzięła  udział  również  Pani  Kierownik. 

Najśmieszniejszy był plakat, który Pani Ela prezentuje poniżej.

 Grupa I  



Miesiąc  grudzień  to  czas  największej  pracy  i  mobilizacji  ze  strony 

zarówno  wszystkich  wychowawców  jak  i  wychowanków  internatu.  W  tym 

właśnie  miesiącu  organizowana  jest  uroczysta  wigilia  dla  wszystkich 

wychowanków, pracowników Ośrodka jak i zaproszonych gości. Nasza grupa 

jako najstarsze  dziewczyny w internacie  pomagały  i  brały  czynny udział  we 

wszystkich  zadaniach  począwszy  od  strojenia  dekorowania  sal,  ubierania 

choinek, poprzez udział w przedstawieniu Jasełkowym, a na pomocy w kuchni 

i kelnerowaniu podczas uroczystej Wigilii skończywszy. Dzięki naszej wspólnej 

pracy  internat  wyglądał  pięknie,  występ  cieszył  się  dużym  uznaniem, 

szczególnie kolęda wykonana przez Kalinkę Mycek, chyba każdego chwyciła za 

serce.

Razem z naszymi Paniami życzymy wszystkim  w Nowym 2015 Roku 

dużo  zdrowia,  szczęścia,  realizacji  najskrytszych  marzeń  i  planów,  samych 

sukcesów w pracy zawodowej i życiu osobistym, a przede wszystkim pogody 

ducha i uśmiechu NA KAŻDY DZIEŃ.  

WYCHOWAWCY 

I DZIEWCZĘTA Z GRUPY I.



Witamy serdecznie 
I już blisko nowy rok. W naszej grupie zmiany osobowe z grupy 

odeszła Kasia Niezgoda i nareszcie do nas dotarła Małgosia 
Wojciechowska. Dni w internacie szybko mijają, przeplatane 
kulinariami, jazdą konną, no i niestety odrabianiem lekcji . 
Towarzyszyły tez nam obchody Wszystkich Świętych, Dnia 

Niepodległości, Dnia Życzliwości i Mikołajek . W grudniu byłyśmy 
bardzo zajęte przygotowaniami do Jasełek - Maja Wilczek grała rolę 

tytułową w przedstawieniu „Dziewczynka z zapałkami”. W gronie 
aktorów znalazła się również Patrycja Gradowska, która wcieliła się 

także w postać Śnieżynki.
Z niecierpliwością 

oczekujemy pierwszej 
Gwiazdy Betlejemskiej 

no i oczywiście ferii 
zimowych.

Wesołych Świąt oraz 
Szczęśliwego Nowego Roku 

2015

 Grupa II 
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Grupa II 



 Jak  zwykle  dla  grupy  III  i  IV  grudzień  był  miesiącem  bardzo 

pracowitym. Dziewczynki od poniedziałku do piątku udowadniały wszystkim, 

że  są  niezmiernie  utalentowane  artystycznie.  Śpiewały,  tańczyły,  recytowały 

i  malowały,  aby  Święta  Bożego  Narodzenia  były  dla  każdego  czasem 

szczególnym. 

Wszystkim  niedowiarkom  przypominamy,  że  Sylwia  Korzeń,  Natalia 

Szmyt,  Karolina  Kozłowska  oraz  Monika  Bryśkiewicz  przyczyniły  się 

do  przepięknej  oprawy  muzycznej 

tegorocznych  Jasełek,  a  Daria  Ciećwierz 

świetnie  poradziła  sobie  odgrywając  rolę 

zamożnej  pani  w  spektaklu  opartym  na 

baśni  Andersena  ,,Dziewczynka 

z zapałkami”. Swój wkład w Jasełka miały 

wszystkie  dziewczynki  z  obu  grup. 

Dokumentem potwierdzającym aktywność 

grupy  III  i  IV  są  także  własnoręcznie 

wykonane  bombki  i  łańcuch  na  choince 

stołówkowej oraz wiele drobnych upominków, które dziewczynki podarowały 

wszystkim tym, których kochają ponad życie.  
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Grupy III i IV  



 

W miesiącach listopadzie i grudniu spędzaliśmy czas na zajęciach konnych oraz 

zajęciach porządkowych.  Na jednych i drugich zajęciach, trzeba było coś 

czyścić. Czasem pucowaliśmy konie, a czasem teren w Julinku. 

 Grupa nasza została wyposażona w specjalny 

komputer (notebook), 

który służy nam do odrabiania lekcji.
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Grupa V 



I tak minął kolejny rok. Wiele dobrego się wydarzyło, a wiele mogło się 
wydarzyć.

Tylko zabrakło może sił, wiary w sukces, miłości. Nowy Rok to ten czas
gdy wielu z nas coś zaplanuje, coś sobie postanowi, wyznaczy cel.

Ale żeby nie był to kolejny rok niezrealizowanych marzeń podajemy: 
 

„PRZEPIS  NA SZCZĘŚCIE W NOWYM ROKU 2015”

Bierzemy dwanaście miesięcy,
oczyszczamy je dokładnie
z goryczy, smutku, chciwości,
złośliwości, gniewu i lęku.
Po czym rozkrajamy każdy miesiąc
na 30 lub 31 części tak, aby zapasu
wystarczyło dokładnie na cały rok.
Każdy dzień przyrządzamy osobno,
z jednego kawałka pracy
i dwóch kawałków pogody i humoru.
Do tego dodajemy trzy duże łyżki
nagromadzonego optymizmu,
łyżeczkę tolerancji,
ziarenko ironii i odrobinę taktu.
Następnie całą masę polewamy dokładnie
dużą ilością miłości. Gotową potrawę
przyozdabiamy bukietem uprzejmości
i podajemy codziennie z dużą filiżanką radości.

Autor Dobrego Smaku

Wszystkim nauczycielom, wychowawcom, pracownikom naszego Ośrodka,
wychowankom i ich rodzinom życzymy, by realizacja „Przepisu na Szczęście”  
w całości udała się i przyniosła oczekiwane spełnienie….

Wychowawcy i wychowankowie grupy VI
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Grupa VI  



Tradycją  naszej  grupy  stały  się  systematyczne,  co  czwartek,  zajęcia 

jeździeckie.  Chłopcy  uczą  się  jeździć  konno,  zaprzęgać  i  powozić  bryczką. 

Umiejętności  te  opanowali  w  stopniu  dobrym.  Na  wyróżnienie  zasługują: 

BURŁAK Adam, GAWARECKI Damian, MICKIEWICZ Damian, JABŁECKI 

Tomek oraz RAJCHERT Kuba. Grupa została zaproszona przez P. Adama na 

kolację do WIEJCY. Chłopcy przygotowali bryczkę, zaprzęgli konie i „ wiśta 

wio”  powozili.  To  była  super  smaczna  frajda  i  niezapomniane  chwile  dla 

wszystkich.  Z  dnia  na  dzień,  stają  się  coraz  lepszymi  w  sztuce  jeździeckiej 

i powożenia pod czujnym i wprawnym okiem naszego instruktora jazdy konnej 

P. Adama.         

W  listopadzie  odwiedziliśmy  gminną  bibliotekę  publiczną  w  Lesznie. 

Chłopcy bardzo chętnie  majsterkują  i  naprawiają  zniszczony  sprzęt  grupowy 

i  nie  tylko.  Klejone  są  stoły,  krzesła,  szafy  i  łóżka.  Chłopcy  bardzo  lubią 

wypalać  różne  obrazy  w  drewnie  dla  siebie  i  grupy.  Z  okazji  96  rocznicy 

odzyskania  niepodległości  przez  Polskę  wypalili  wizerunek  ORŁA,  który 

zawiesiliśmy na korytarzu w Julinku. Sukcesywnie wykonujemy elementy do 

dekoracji pokoi grupowych. 
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Grupa VIII  



Zbliżają  się  ŚWIĘTA  BOŻEGO  NARODZENIA  i  Wigilia.  Pomagamy 

w  dekoracji  (  piece,  fajki  i  zapałki),  a  Kuba  ćwiczy  na  próbach 

w  przedstawieniu.  We  wszystkich  naszych  pokojach,  dzięki  P.  Adamowi, 

zmontowaliśmy  żywe  choinki  oświetlone  lampkami.  Do  naszego  kącika 

majsterkowicza zakupiliśmy elektryczną stołową pilarkę. Bardzo się  przyda do 

majsterkowania.        

TAK 
PRACUJEMY :)

11



Cześć. To kolejne nasze spotkanie w tym roku szkolnym. Chcieliśmy się Wam 

pochwalić  co  robimy  podczas  naszych  codziennych  zajęć  pozalekcyjnych 

w grupie.

Do  najciekawszych  naszych  zadań  należą:  zajęcia  z  jazdy  konnej  – 

cotygodniowe przebywanie z końmi,  czyszczenie  koni,  porządkowanie stajni, 

zajęcia  kulinarne  –  kontynuujemy,  z  Panem  Konradem,  naszą  przygodę 

z  pieczeniem,   gotowaniem  i  przygotowywaniem  np.  jabłecznika,  deserów, 

a  nawet  lepienie  ponad  900  pierogów!!!  Systematycznie  bierzemy  również 

udział  w  ruchowych  zajęciach  na  hali  sportowej  –  gramy  w  piłkę  nożną, 

koszykówkę, bawimy się, spędzamy czas aktywnie z uśmiechem na twarzy. Na 

zajęciach tanecznych uczymy się nowych ruchów, prostych układów tanecznych 

do muzyki. W każdą środę spędzamy miło czas na basenie doskonaląc swoje 

umiejętności  pływackie.  Najlepszym  pływakiem  w  naszej  grupie  okazał  się 

Daniel Korzeń, który zdobył II i III miejsce oraz wyróżnienie, w trzech różnych 

konkurencjach, podczas corocznych Zawodów Mikołajkowych w pływaniu.

Bierzemy także udział we wszystkich imprezach prowadzonych w Ośrodku.    

W  miesiącu  listopadzie  i  grudniu  były  to:  Andrzejki,  Mikołajki, 

wieczornica  poświęcona  powstaniu  listopadowemu,  Dzień  Życzliwości 

i Pozdrowień, prelekcja poświęcona tolerancji i Prawom Dziecka, Mikołajkowe 

Zawody  Pływackie  oraz  uroczysta  Wigilia  2014  r.  Zawsze  jesteśmy  bardzo 

aktywni chętni do pomocy.  Musimy jednak uczciwie przyznać, że nie zawsze 
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Grupa IX 



jesteśmy grzeczni, choć staramy się dbać o dobre imię naszej grupy, pilnować 

się i nie podpadać wychowawcom.

Bardzo  ważnym  zadaniem,  które  do  nas  należy,  jest  dbanie  o  nasze 

kochane psiaki – Sabinkę i  Fionę. Pilnujemy, aby zawsze miały pełną miskę 

wody, na czas podane jedzonko oraz czyste kojce.  Jesienią i zimą wyściełamy, 

naszym ukochanym pupilom, budy słomą, aby miały ciepło i miło w swoich 

domkach. Tyle na dziś.

Życzymy Wam dużo spokoju, zdrówka i odpoczynku z okazji nadchodzących

 Świąt Bożego Narodzenia i Nowego 2015 roku.

Koledzy i wychowawcy 

z grupy IX

13



FOTOREPORTAŻ – 
16 XII 2014 r. - WIGILIA
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