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                             Styczeń / Luty 2012 r.   

 

Co u nas ?  Co u nas ?  Co u nas ?  Co u nas ? 

 

 

Od mroźnej zimy aż do przedwiośnia!!! 

 

  I 2012 rok - obóz narciarski w Białym Dunajcu – zajęcia z narciarstwa 

zjazdowego na stoku narciarskim „Kozieniec” oraz łyżwiarstwa w Białce 

Tatrzańskiej, termy w Szaflarach – rekreacja w wodzie (zjeżdżalnie, 

jacuzzi, pływanie, gry i zabawy), 

 I-II 2012 rok - prace konserwacyjne w Lesznie i Julinku – dokręcanie stołów, 

krzesełek, szaf, łóżek, klejenie elementów drewnianych, naprawa rolet 

okiennych, 

 II 2012 rok – wyjazd do Centrum Kultury w Błoniu na film pt. „Mapety”, 

 zajęcia z hipoterapii, oswajanie się z koniem, zajęcia z instruktorem               

na padoku, jazdy konne w terenie, przejażdżki bryczką  po KPN, pomoc            

w porządkowaniu stajni, 

  udział harcerzy w cotygodniowych zbiórkach harcerskich, śpiewanki, 

 wyjazdy na basen z instruktorem – nauka i doskonalenie pływania, aktywny 

wypoczynek w czasie wolnym, gry i zabawy w wodzie (jacuzzi, zjeżdżalnia), 

 14 II 2012 rok – Walentynki, wieczorek walentynkowy, przygotowywanie 

prac plastycznych tematycznych, poczta walentynkowa, dyskoteka              

z konkursami i nagrodami. 

 16 II 2012 rok – „Tłusty czwartek” – kulig po KPN, ognisko z kiełbaskami, 

 zajęcia sportowo-rekreacyjne na hali sportowej – rozgrywki chłopców       

w piłkę nożną, koszykówka i piłka ręczna dziewcząt, 

 zajęcia taneczne do muzyki – przygotowywanie grupy wychowanków do 

Festiwalu Muzyczno – Tanecznego „FeTA”. 

 

 

Motto na dziś!!! 

„Są historie cichej dobroci i przyjaźni.  

Tworzą ją mali zwyczajni ludzie” 

 

Phil Bosmans 
      

 

                                                                                    Redakcja 



"Zimowisko i narty w Białym Dunajcu” 
 

         W ferie w lutym zostało zorganizowane przez SOSW w Lesznie zimowisko 

połączone z obozem narciarskim. Uczestniczyło w nim 18 osób plus kadra, rodzice i 

opiekunowie. Razem 24 osoby. Pojechała na nie młodzież z naszej szkoły, internatu 

innych szkół. Byliśmy 3 busami. 
Obawialiśmy się czy wyjazd dojdzie do skutku? W styczniu nie było śniegu, a w 

górach panowała susza? Był to też duży wydatek finansowy dla rodziców i opiekunów!  

 LECZ UDAŁO SIĘ I POJECHALIŚMY.  

 

W tym miejscu składam podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do 

zorganizowania zimowiska i pracowały na wyjeździe. Pomagały, kierowały busami i 

opiekowały się uczestnikami. Małżeństwu Edycie i Michałowi, Panu Waldemarowi-tacie 

Andrzeja Klimka i innym.     

 

        Biały Dunajec przywitał nas biały od śniegu. Sypnęło porządnie. W tym roku 

wszystkie osoby miały sprzęt. Tradycyjnie jeździliśmy na wyciągu "Koziniec"                 

w miejscowości Czarna Góra. Jest tam wyciąg krzesełkowy 4-ro osobowy, wyciąg 

orczykowy-talerzykowy i tzw.wyrwirączka dla początkujących narciarzy. Korzystaliśmy 

z gościnności pięknej drewnianej karczmy, gdzie odpoczywaliśmy po nartach i 

spożywaliśmy posiłki. Wielkim powodzeniem cieszyły się zjazdy na leżąco po śniegu na 

dmuchanych pontonach” a świat wirował dookoła”. 

 

                  

 

 



       Najtrudniejsze na nartach są początki. Ale „Krakowa od razu nie zbudowano”!  Kto 

zaczął jeździć, to nie pożałował. NARTY TO PIĘKNY SPORT I WIELKA FRAJDA, 

kiedy ma się za sobą białą „kitę śniegu”. Nawet kilkumetrową. A było sporo              

świeżego suchego puchu w tym roku. Również za kołnierzem.  

        Na zimowisku królowały nie tylko narty. Jeździliśmy również na sankach. 

Kąpaliśmy się na basenie geotermalnym z gorącą wodą pobieraną z odwiertu z 

głębokości 3500 m i biegaliśmy boso po śniegu. Nie obyło się również bez wycieczek. 

Przez teren pierwszego utworzonego w Polsce Tatrzańskigo Parku Narodowego 

pomaszerowaliśmy przez Dolinę Kościeliską do schroniska na Halę Ornak. Mówią, że to 

jedna z najpiękniejszych dolin w Polsce. Tatry oczarowały nas. Będąc w Zakopanem 

spacerowaliśmy po Krupówkach kupując pamiątki. Weszliśmy pieszo na górę 

Gubałówkę co dało nam przedsmak chodzenia zimą  po górach i przedsmak wspinaczki  

Trzej bracia Górscy po tym wejściu, stali się prawdziwymi góralami. Byliśmy pod 

skocznią narciarską „Wielka Krokiew”, gdzie oglądaliśmy skoczków i spacerowaliśmy w 

pobliżu. 

          Dziesięć dni minęło błyskawicznie. W drodze powrotnej ostatniego dnia 

zwiedziliśmy Kraków. Oprowadzał nas Pan Dyr. Adam Klecha, znający to miasto 

doskonale. Studiował tam na Uniwersytecie Jagiellońskim przez cztery lata pedagogikę. 

/Wawel, Rynek Starego Miasta, Sukiennice, Kościół Mariacki, Barbakan. Również 

„okno papieskie” z umieszczonym w nim zdjęciem Jana Pawła II, gdzie mieszkał będąc 

w Krakowie/. 

  

Wychowawcami grup byli: Konrad Czechowski i Bogdan Zubkowicz. 

Dechy /narty/ na  przyszły rok czekają na nas na razie w magazynie!  

 

        
 

 

                                 



 

 

   Walentynki 2012 
Cześć! 
 

 W tym roku znów grupa III zorganizowała imprezę Walentynkową, tym razem z 

pomocą dziewcząt z grupy IV. 

 

 Zaczęło się od seansu filmowego. Oglądaliśmy film animowany „Gnomeo i Julia”,   

który wszystkim się bardzo podobał. 

 

 
 

Po filmie zaczęła się zabawa z konkursami i nagrodami. Pierwsza zabawa polegała na 

jak najszybszym zjedzeniu serca z wafla. Walka była bardzo zacięta, ale zwycięska para 

była tylko jedna. 

 

 



Zwycięska para w każdym z konkursów jadła romantyczną kolację przy świecach, 

składającą się z przepysznych ciasteczek, batonów i soku. 

 
 

 

 

Ostatnia i najbardziej lubiana zabawa trwała najdłużej. 

 

 
 

 

Na koniec była dyskoteka, która trwałaby prawdopodobnie do białego rana, gdyby nie 

to, że musieliśmy wstać rano do szkoły. 

                              
 

 

 



Tłusty czwartek 

 
    Dnia 16 lutego z okazji TŁUSTEGO CZWARTKU mieliśmy okazję uczestniczyć w 

kuligu po Kampinoskim Parku Narodowym. Wrażenie niesamowite...szczególnie na 

zakrętach, ale nie musieliśmy się bać, gdyż powozili Pani Marianna i Paweł. Pogoda nam 

dopisywała, było dużo śniegu.  Dla tych, którzy wrócili z przejażdżki czekała ciepła 

herbatka, kiełbaski, pieczony chleb w ognisku!!  

                 

 

Po poczęstunku wróciliśmy do Leszna gdzie czekała na nas kolacja. Na koniec wieczoru, 

żeby się rozgrzać, mieliśmy okazję potańczyć przy muzyce. Zrobiliśmy krótką 

dyskotekę. I tak minął dzień pełen wrażeń... 

 

 

 
 



Wyjazd na seans filmowy do Centrum 

Kultury w Błoniu 

    W lutym korzystając z uprzejmości kierownika kina w Błoniu P. Marka Alwasta, P. 

Ela Wachnik zorganizowała dla wszystkich wychowanków darmowy wyjazd do kina na 

film pt. „Muppet”. W wyjeździe wzięło udział ok.70–ciu naszych podopiecznych.        

Film cieszył się ogromnym zainteresowaniem szczególnie wśród grup młodszych               

i wychowawców. Nie był to nasz pierwszy wyjazd i mamy nadzieje, że nie ostatni. Pan 

Marek zawsze jest przychylny naszym prośbom, za co na łamach naszej gazetki 

pragniemy mu serdecznie podziękować. DZIĘKUJEMY!!!!!!!!!! 

 

 

 

                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

   

 

       

      Początek II semestru rozpoczęliśmy wyjazdem do kina na film „Mupety powracają”. 

W tym przedsięwzięciu wzięły udział wszystkie grupy wraz z wychowawcami ok. 70 

osób. Następnie do miłych chwil zaliczyć należy udział grupy w wieczorze 

Walentynkowym oraz Tłustym Czwartku połączonym z kuligiem, ogniskiem i 

pieczeniem kiełbasek. Znaczna ilość dziewczyn z grupy należy do harcerstwa, często 

wieczorami ćwiczymy nowe piosenki, które zaprezentujemy na Przeglądzie Twórczości 

Drużyn NS. Malujemy również plakaty indywidualne i grupowe pod hasłem „Ze 

sportem za pan brat”. Dziewczęta razem z Panią Grażynką często rozmawiają w 

ramach zajęć profilaktycznych na tematy: Jak żyć z ludźmi, Jak inni wpływają na nas?                   

W ostatnim czasie w ramach rekreacji poobiedniej układamy puzzle i gramy w różne 

gry planszowe a podczas zajęć kulinarnych robimy desery, pieczemy ciasta i 

przyrządzamy surówki. 

                                            

 

 

  

 

 

GRUPA I 
    GRUPA I 

 

   GRUPA I 
 



GRUPA II 
 

 

 

        

 

 

    Witamy wszystkich w marcowym wydaniu gazetki. Wiele się działo w naszej grupie w 

ostatnim czasie. Wzięłyśmy udział w wieczorze walentynkowym, podczas, którego 

świetnie się bawiłyśmy podczas konkursów i dyskoteki. Ponadto mieliśmy okazję 

skorzystać z zimowej aury podczas kuligu zorganizowanego na Tłusty Czwartek.          

W ramach zajęć z profilaktyki poświęconych uzależnieniom wykonaliśmy plakaty, które 

możecie zobaczyć na zdjęciach.  

                                

     

 Natomiast na zajęciach kulinarnych wypiekaliśmy ciasta oraz przygotowywaliśmy 

zdrowe sałatki.  

                 

     

    Biorąc pod uwagę, że nasze wypieki dodają nam kobiecych kształtów, zadbałyśmy  

również o odrobinę ruchu podczas czwartkowych wyjazdów na łyżwy.  

 

 

 

 
 

 
 

GRUPA II 
GRUPA II 
 



 

 

 

                          

 

       

 

         Styczeń i luty upłynął w naszej grupie niezwykle atrakcyjnie.  Oprócz  świętowania 

tłustego czwartku i  ostatków, uczestniczyłyśmy aktywnie w zajęciach plastycznych, na 

których  rysowałyśmy wspomnienia z ferii zimowych, lepiłyśmy z masy solnej piękne 

koty, a także przygotowałyśmy własnoręcznie śliczne kartki i ozdoby walentynkowe. 

Wielką frajdą są dla nas zawsze również zajęcia kulinarne, podczas których same 

sporządzamy różnorodne potrawy, które następnie wspólnie konsumujemy z wielkim 

apetytem.  Ostatnio  piekłyśmy pyszne ciasto i zrobiłyśmy kolorową , owocową sałatkę.  

 

          

  

   A w mroźne, środowe wieczory gromadziłyśmy się przy kominku, aby śpiewając 

różnorodne piosenki,  doskonalić nasze umiejętności wokalne.  

 
 
 



GRUPA IV 
 GRUPA IV 

RUPA III 

GRUPA III 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Luty w naszej grupie minął pod znakiem zabawy i jedzenia słodyczy  

 

 
 

Zaczęło się od Walentynek… 

 

 
 

 

 

… potem w Tłusty Czwartek mieliśmy kulig w Julinku, a na koniec była dyskoteka na 

ostatki. 

Często chodziłyśmy na spacery i żaden mróz nie był nam straszny! Dzięki temu zawsze 

będziemy zdrowe i zgrabne (a przynajmniej tak mówi nam pani Małgosia)  

 

 

 GRUPA IV 

RUPA III 

GRUPA III 
 

GRUPA V 
  



 

 

       

 

 

 

Nasza grupa rozpoczęła przygotowania do nowego sezonu (wiosennego). 

Patrząc na zdjęcia wydawać by się mogło, że chodzi tu o przygotowania do olimpiady 

sportowej. Niestety nie, po prostu chodzi tu o to by… 

 

 

 

 

 

GRUPA V 
  GRUPA V 
 

  GRUPA V 
 

Wzmocnione  bicepsy pozwolą mi na sprawne 

posługiwanie się szpadlem,  grabiami i taczką. 

Konie wymagają 

silnej ręki. 

Wzmacniam nogi by lepiej 

kopać ? … doły, rowy, piłkę, 

kolegę, co się da. 

W tym roku 

poradzę sobie z 

każdym 

wyzwaniem.   

Jestem jak ….. 

 

 



 

 

 

       

                         

 

 

 

"HALO, HALO TU GRUPA VI !!! " 
 
   Chcemy oznajmić, że nasz kolega Paweł Olszewski, który przybył do grupy ostatnio 

zaaklimatyzował się chyba u nas w grupie na dobre. Czas robi swoje i jest ponoć - jak 

mówią niektórzy -„najlepszym lekarstwem na wszelkiego rodzaju dolegliwości”.           

Na gadulstwo niektórych również. Można się na nie też uodpornić. A ja jestem zdania, 

że bardzo dobre efekty przynosi praca, ta fizyczna również. Mrozy minęły, śniegi 

stopniały. Czujemy wiosnę. Dedykuję ten wiersz nam wszystkim: 

         

Jan Brzechwa  

 

„Wiosenne porządki” 

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana,  

Lecz zajrzała we wszystkie zakątki:  

- Zaczynamy wiosenne porządki.  

 

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Pookurzał mchy i liście.  

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  

Powymiatał brudny śnieżek.  

 

Krasnoludki wiadra niosą,  

Myją ziemię ranną rosą.  

Chmury, płynąc po błękicie,  

Urządziły wielkie mycie,  

A obłoki miękką szmatką  

Polerują słońce gładko,  

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  

Że tak w niebie ładnie świeci.  

Bocian w górę poszybował,  

Tęczę barwnie wymalował,  

A żurawie i skowronki  

Posypały kwieciem łąki,  

Posypały klomby, grządki  

I skończyły się porządki 
 
 
 
 

 

GRUPA VI 
GRUPA VI 
   GRUPA VI 

 



 

 

 

       

 

 

 

 

Witamy Was drogie koleżanki i koledzy! 

 Jesteście pewnie ciekawi co u nas w grupie słychać? Oj, dużo się dzieje. 

W miesiącu styczniu część z nas stawiała pierwsze kroki na stoku narciarskim w Białce 

Tatrzańskie, inni doskonalili swoje umiejętności ruchowe oddając się uciechom białego 

szaleństwa. Byliśmy również w jednej z piękniejszych tatrzańskich dolin, Dolinie 

Kościeliskiej na „Ornaku”, podziwialiśmy piękno naszych polskich Tatr, raczyliśmy się 

czystym górskim powietrzem oraz wspaniałymi widokami. Mieliśmy również okazję 

relaksować się w Termach w Białym Dunajcu, gdzie zażywaliśmy gorących kąpieli pośród 

zasp śnieżnych. Coś fantastycznego, musicie z nami tam wrócić za rok, do czego Was, już 

dziś, zachęcamy. 

A po feriach ……….,  do roboty, tej intelektualnej, jak i fizycznej. W tym semestrze 

mamy mocne postanowienie, aby nie spóźniać się do szkoły, systematycznie odrabiać prace 

domowe, nadrobić stracony czas w szkole, zanim nadejdą ciepłe dni. 

Będziemy również aktywnie uczestniczyć we wszystkich naszych wspólnych 

przedsięwzięciach, imprezach, zabawach, zawodach, festynach. Was też zachęcamy do tego 

samego. Wtedy się nie obejrzymy jak nadejdzie wiosna, po niej lato i upragnione wakacje. 

 

         A teraz kilka ważnych rad na przyszłość …..!!! 

            Co to jest sukces? 

To śmiać się często i dużo, zdobywać szacunek mądrych ludzi i uczucia dzieci. 

To zasługiwać na szczere uznanie i znosić cierpliwie zdrady fałszywych przyjaciół. 

To doceniać piękno i znajdować w innych to co najlepsze. 

To pozostawić świat odrobinę lepszym, czy to za sprawą zdrowego dziecka, 

 ogrodowej grządki czy lepszych warunków społecznych. 

To widzieć, że dzięki twemu istnieniu choć jeden człowiek miał łatwiejsze życie. 

Właśnie to oznacza odnieść sukces. 

      Ralph Waldek 

GRUPA VII 
GRUPA VII 
 GRUPA VII 

 



 

 

 

       

 

 

 

     We wtorek 21 lutego odwiedziła naszą grupę pani pielęgniarka z oddziału 

Neurochirurgii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Pani pielęgniarka 

wygłosiła prelekcję pt.: „Zdrowy kręgosłup”. Na zajęciach dowiedzieliśmy się jak dbać o 

prawidłową postawę ciała, wykonaliśmy kilka usprawniających ćwiczeń. Troska o 

zdrowy i mocny kręgosłup powinna być dla wszystkich priorytetem. To kręgosłup 

umożliwia poruszanie się w pozycji pionowej, to on odpowiedzialny jest za każdy ruch 

i czynność. Kręgosłup jest podstawą, która utrzymuje wszystko z czego składa się nasze 

ciało. Stanowi główną oś i podporę.   

                      
Razem 33-34 kręgi.        Wady postawy 

      

     Zdrowy kręgosłup = zdrowy człowiek. Jak dbać o kręgosłup? Po pierwsze: Materac 

na, którym wypoczywamy powinien być na tyle twardy na ile można to wytrzymać bez 

ryzyka zaburzeń snu. Najlepszą pozycją jest leżenie równo na plecach z rękami 

ułożonymi wzdłuż naszego ciała. Dzięki tej pozycji nasze mięśnie są rozluźnione                

i wszystkie zwichnięcia kręgów jakie mogły pojawić się w ciągu dnia zaczynają się lekko 

prostować. Po drugie: Cały czas należy obserwować swoją postawę. Powinniśmy stać 

prosto, siedzieć prosto, brzuch powinien być wciągnięty, plecy wyprostowane, głowa 

uniesiona lekko w górę. Po trzecie: Podczas siedzenia nie wolno nigdy zakładać nogi na 

nogę. Zakładając nogę na nogę powodujemy ucisk dużych arterii znajdujących się pod 

kolanami. W pozycji siedzącej zakładając nogę na nogę narażamy się na bóle kręgosłupa 

i mięśni nów, pojawienie się żylaków i chorób naczyń krwionośnych dolnych 

kończyn. Po czwarte: Regularnie ćwicz i wzmacniaj mięśnie brzucha. Mogą one 

odciążyć kręgosłup nawet o 20%. Dbanie o tą podporę ciała nie tylko wpływa na jakość 

życia, ale również zapobiega powstawaniu ewentualnych urazów i stanów bólowych tego 

miejsca. Właśnie pacjentami z urazami kręgosłupa oraz głowy, opiekuje się pani 

pielęgniarka z IPIN. Wraz z grupą VI, która była naszym gościem, zadawaliśmy pytania 

dotyczące pracy na oddziale Neurochirurgii. Ponadto każdy z nas prezentował 

prawidłowy sposób: noszenia plecaka, siedzenia na krześle, podnoszenia z ziemi 

przedmiotów. Na koniec otrzymaliśmy dyplomy od pani pielęgniarki i zaprosiliśmy 

panią na kolejną wizytę do nas. Oczywiście uwieczniliśmy spotkanie na zdjęciach. 

 

GRUPA 

VIII 
GRUPA VIII 
 GRUPA VIII 

 



 

 

 

       

 
 

 

      Nareszcie! Lada chwila zima nas zostawi! Czekamy już na nadejście wiosny i               

z radością utopimy Marzannę. Tegoroczna zima długo nie nadchodziła, ale jak już 

przyszła to dała nam się we znaki. 25 stopni na minusie mrozu sprawiło, że nawet na 

bitwę na Snieżki nie mieliśmy ochoty. Chodniki skute lodem również nie zachęcały do 

spacerów. Dlatego z niecierpliwością wyczekujemy pierwszych oznak pojawienia się 

wiosny.  

     Ostatnie tygodnie spędziliśmy na urządzaniu naszej nowej świetlicy. Od początku 

lutego po lekcjach korzystamy z Sali nr.1 w szkole, która jest naszą świetlicą. Udało nam 

się już przenieść wszystkie zabawki i artykuły szkolne. Zadomowiliśmy się już tam na 

stałe. Na zajęciach plastycznych robiliśmy kwiaty z bibuły, malowaliśmy na szkle, 

lepiliśmy z plasteliny zwierzątka, wyklejaliśmy witraże i uczyliśmy się stawiać stemple. 

Na zajęciach kulinarnych, które również odbyły się w naszej nowej świetlicy zrobiliśmy 

sałatkę warzywną, deser owocowy, budyń czekoladowy i galaretkę. W kolejnych 

tygodniach mamy w planach np. pyszną zapiekankę!:) Co tydzień oglądamy też filmy 

animowane, które wcześniej były wyświetlane w kinach. A co do kina to pod koniec 

stycznia odbyliśmy wycieczkę do Centrum Kultury w Błoniu, gdzie obejrzeliśmy 

najnowszy film o Mupetach.  

     Miesiąc luty minął nam również pod znakiem zabaw; walentynkowej, z okazji 

„Tłustego Czwartku” i Ostatkowej. Podczas zabawy Walentynkowej cała nasza grupa 

została obdarowana kartkami walentynkowymi od cichych wielbicielek, a na zabawie 

ostatkowej objadaliśmy się słodkościami. Mamy nadzieję, że następną relację z naszych 

działań zdamy już w jakiś piękny wiosenny dzień. Do usłyszenia!   
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    W  II semestrze udało nam się nawiązać stały kontakt z drużynami ZHP Hufca 

Błonie, który swoją siedzibę ma w Płochocinie. Zostaliśmy zaproszeni na uroczysty 

kominek pod hasłem Wróżby Noworoczne. Harcerze z Płochocina przyjęli nas bardzo 

serdecznie, bawiliśmy się wspólne do późnych godzin nocnych. Otrzymaliśmy cały kosz 

słodyczy. W marcu zaprosimy naszych przyjaciół z Płochocina na ognisko, konkurs na 

najśmieszniejszą Marzannę, przejażdżki bryczką i pieczenie kiełbasek. 

   Miesiąc luty i marzec to intensywna praca nad przygotowaniem do Przeglądu 

Twórczości Artystycznej Drużyn NS w tym roku motto Przeglądu brzmi „ Ze sportem 

za pan brat….”. Uczymy się nowych piosenek  „Hej w góry…” i Harcerskie ideały”. 

 

Dh. phm. Ela Wachnik 

 

 



 

 


