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Tym razem młodzież z naszego ośrodka wyruszyła do Trójmiasta. 
Organizatorem wycieczki do Gdyni, Gdańska, Sopotu i Malborka, 
podobnie jak i do Bochni, było Stowarzyszenie na Rzecz Osób 
Niepełnosprawnych "Dajmy im szansę". Spełniło się wielkie marzenie 
wielu naszych uczniów. Nasza wyprawa była możliwa dzięki naszemu 
wieloletniemu darczyńcy Grupie Azoty Zakłady Azotowe Puławy. 
Relację wycieczki do Trójmiasta napisała Amelia Rybak z przyjaciółmi, 
Jakubem Rumiankiem i Danielem Kozakiem. Popatrzmy, ile 
niezwykłych przeżyć i wrażeń za nimi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 





 
 
2 Listopada  to Dzień Zaduszny - Dzień wspomnień i modlitwy za 
wszystkich zmarłych. 
Uczniowie z kl.8ap i 8asp pod opieką wychowawców odwiedzili 
cmentarz wojenny w Puławach. Zapalili symboliczne znicze przy 
grobach i pomniku "Nieznanego Żołnierza" oraz pomniku poległych 
"Harcerzy" oddając hołd poległym żołnierzom i harcerzom w czasie II 
wojny światowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Z inicjatywy Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole został 
ogłoszony konkurs na najładniej udekorowaną salę lekcyjną. W dniu 
10.11.2021r. komisja konkursowa w składzie: opiekunki Samorządu 
Uczniowskiego, Pan Wicedyrektor oraz przedstawiciele Rady 
Samorządu Uczniowskiego wybrała najładniej udekorowaną salę 
lekcyjną. Dekoracja sali była oceniana przez jury w kategoriach: 
pomysłowość, zaangażowanie, estetyka wykonania oraz oddanie 
atmosfery Święta Niepodległości. 
Oto wyniki konkursu: 
I MIEJSCE – ex aequo : KLASA 3bs i KLASA 2s 
II MIEJSCE : KLASA 8ap 
III MIEJSCE : KLASA 4as 
Zwycięzcom GRATULUJEMY i dziękujemy za dostarczenie tak wielu 
patriotycznych emocji, wyrażonych artystycznie. 
 



 

 



W listopadzie zainaugurowano działalność Szkolnego Koła 
Turystyczno-Przyrodniczego „WŁÓCZYKIJ” 
Kim jest? I dla kogo adresowane są spotkania Koła? 
Włóczykij to bohater serii książek i komiksów, najlepszy przyjaciel 
Muminka. Jest przyjacielski, empatyczny i mądry. Bardzo lubi piesze 
wędrówki i grę na harmonijce. Nasze Koło adresowane jest do 
wszystkich, którzy szukają przyjaciół, uwielbiają wędrówki, śpiew 
przy ognisku (w tym grę na instrumentach) odkrywanie nowych, 
ciekawych, często zapomnianych miejsc. 
Jakie cele przyświecają nowemu kołu? 
Szkoła uczy – bawi - wychowuje! I rzeczywiście jest to prawda. My 
jednak w naszej Szkole chcemy pójść o krok dalej i pod prąd 
współczesnej modzie (zapominamy o telefonach, tabletach, za to dużo 
rozmawiamy, śpiewamy i śmiejemy się). Przede wszystkim pragniemy 
poznawać piękny świat przyrody i kultury, rozwijać zamiłowanie do 
aktywnego wypoczynku, zdrowego stylu życia, chcemy uwrażliwiać na 
piękno otaczającego świata. Kontakt z przyrodą i wspólne wędrowanie 
uczyć będą uczestników troski o środowisko naturalne, ale nadto 
nauczą się poznawania siebie nawzajem, znoszenia słabości, 
wyrozumiałości, jakże często pomijanych we współczesnym 
wychowaniu. Przemierzając kilometry postarają się odkrywać nasz 
kraj i jego piękno w taki sposób, aby uczyć właściwego przywiązania 
do Ojczyzny w duchu patriotyzmu. Wędrówki będą pomagały 
zachować dobrą kondycję fizyczną i smukłą sylwetkę, co jest 
niewątpliwie dodatkowym atutem  wspólnej, niezwykłej przygody, jaką 
jest przynależność do „WŁÓCZYKIJA” 
Założycielami Koła są Panie Justyna Szczęśniak i Agata Żywicka, 
nauczyciele naszej szkoły, które na cotygodniowych/cyklicznych 
spotkaniach będą realizowały założenia i cele „Włóczykija” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 



Światowy Dzień Pluszowego Misia - coroczne święto najmłodszych, 
radośnie obchodzone jest również w naszej szkole. Mimo wielu 
ograniczeń nie mogło zostać pominięte, choć tym razem w zupełnie 
innej formie. Nasi uczniowie wraz z opiekunami licznie zaangażowali 
się w przygotowania prac konkursowych. Tematem przewodnim był 
Miś Przyjaciel . Kreatywność miała tak zróżnicowany i wysoki poziom 
co utwierdza każdego w przekonaniu, jak pomysłowych i 
fantastycznych mamy uczniów. BRAWO!!! Każda lekcja- czy to zajęcia 
krawieckie, czy kulinarne, świetlicowe czy pozalekcyjne w internacie 
dawała możliwość odniesienia się do tak radosnego świętowania.  
 

 
 

 



Ku  zdziwieniu wszystkich, od rana dyżur w naszej szkole pełniły trzy 
pluszowe niedźwiadki: jeden duży, drugi średni i trzeci mały. A 
wszystko po to, aby miło i słodko świętować Dzień Pluszowego Misia. 
Ależ byli zaskoczeni uczniowie, pracownicy, a nawet przechodnie, 
kiedy za oknem, na chodniku, czy parkingu spotkali niecodziennych 
gości. Na pewno miodek, który rozdawały misie, na drugie śniadanie 
smakował wyjątkowo dobrze... 
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Wciąż chcę zmienić cały świat. 



W związku z pandemią tegoroczne Andrzejki w Internacie były 
bardziej kameralne. Aby uświetnić imprezę wychowankowie pod pilną 
pieczą wychowawców przygotowali gofry z owocami, bitą śmietaną i 
dżemem oraz słodkie kakao. Panie z kuchni – Ela i Kasia upiekły  
drożdżowe ciasto z rodzynkami. Wszystko było pyszne i kaloryczne 
dlatego potem należało pobawić się w rytm muzyki. 

P  
 

Pięknie będzie w raju… 

Czy to biedny, czy bogaty 

Już nie będą te dwa światy 

 



Po długich i niecierpliwych oczekiwaniach zawitał do nas Mikołaj wraz 
ze swoimi ślicznymi pomocnicami. Prezenty dostali wszyscy, ponieważ 
absolutnie wszyscy byli grzeczni. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W tym roku grupom wychowawczym udało się spotkać na uroczystej 
kolacji wigilijnej. Zasiedli do niej przy nakrytych białym obrusach 
stołach udekorowanych gałązką świerku. Na stołach pojawiły się 
potrawy wigilijne oraz łakocie. Śpiewali kolędy i pastorałki. Było 
uroczyście i bardzo, bardzo miło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/soswpulawy/photos/pcb.4619287038192178/4619283624859186/?__cft__%5b0%5d=AZX38Jh8AAv38-VPOJqmsxNwG9qymqwSdw5U3vUWGfoQ9Rl3VYxpVmjdUE6m5aEmxnvO0kKHeoU8lsPyPfg3SxLHzv-QJ7e0LFofVU1bwWOEgowXg4ZX_6PreEkTWB-y3qxW8OfEK8KlnKwdfLdt6fXu0o7EhegMU7L7Sc8rgEVqSrPZ-GSRxW_OqW8veYpCT9o&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/soswpulawy/photos/pcb.4619287038192178/4619283624859186/?__cft__%5b0%5d=AZX38Jh8AAv38-VPOJqmsxNwG9qymqwSdw5U3vUWGfoQ9Rl3VYxpVmjdUE6m5aEmxnvO0kKHeoU8lsPyPfg3SxLHzv-QJ7e0LFofVU1bwWOEgowXg4ZX_6PreEkTWB-y3qxW8OfEK8KlnKwdfLdt6fXu0o7EhegMU7L7Sc8rgEVqSrPZ-GSRxW_OqW8veYpCT9o&__tn__=*bH-R


 
 
 

 

 

Jakże miło informować o sukcesach. A tym razem nie lada sukcesem 
może pochwalić się Katarzyna Staniak z klasy 8 bp. Kasia zdobyła III 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno- Fotograficznym 
"HALO, TU TUWIM!". Organizatorem konkursu był Pałac Młodzieży 
im. Juliana Tuwima w Łodzi. Zadaniem konkursowym było wykonanie 
pracy plastycznej lub fotograficznej inspirowanej wierszem słynnego 
poety. Kryteria oceny prac to: estetyka wykonania, oryginalność i 
pomysłowość, zgodność pracy z tematem oraz samodzielność 
wykonania. Na konkurs „HALO, TU TUWIM!” wpłynęło 641 prac z 
siedmiu województw, w tym 568 prac w kategorii Plastyka !!! Oceniało 
je profesjonalne jury. Praca Katarzyny Staniak oceniana była w 
kategorii wiekowej 17- 19 lat, w której jury przyznało trzy nagrody i 
jedno wyróżnienie. Kasia zainspirowała się dwoma wierszami Juliana 
Tuwima: "Lokomotywa" i Słoń trąbalski", a Jej praca nosi tytuł: 
"Zatrzymać pociąg! Zapominalski na peronie!". Do konkursu 
przystąpiły również Agata Jaroszuk i Patrycja Kowalczyk. Chociaż 
uczennice nie zdobyły nagród, prace wszystkich trzech dziewcząt 
można zobaczyć na prezentacji multimedialnej Pałacu Młodzieży im. 
Juliana Tuwima w Łodzi. 
Wszystkim dziewczętom gratulujemy kreatywności, a Kasi sukcesu!!! 

 

 

 

 



 

  



 

Nasz szkolny Zespół Jump zgłosił swój udział w telewizyjnym 
konkursie You Can Dance. Zgłoszenie zostało przyjęte i udostępnione 
na oficjalnej stronie You Can Dance TV oraz Facebook. Tancerki 
mogły wziąć udział w rywalizacji ponad 300 szkół z całej Polski. Było to 
dla nich i dla trenerki- ani Izabeli Sońty- ogromne wyzwanie i nie lada 
emocje. Organizatorzy konkursu, dziękując naszym tancerkom- 
Agacie Jaroszuk, Monice Kozakowskiej, Weronice Araźnej, Nikoli 
Rzeźnik oraz Wiktorii Czopek - Szkolnego Zespołu Tanecznego " 
Jump" przesłali pamiątkowe dyplomy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W dniach 2-5.12.2021 odbyły się w Gdańsku „Igrzyska bez barier” 
zorganizowane przez Akademicki Związek Sportowy. W igrzyskach 
wzięło udział 110 uczniów z 11 szkół ponadpodstawowych. Pierwszego 
dnia zmagań sportowych uczniowie brali udział w badmintonie. 
Najlepiej spisała się dwójka naszych zawodniczek w deblu Katarzyna 
Staniak i Wiktoria Kozakowska, docierając w zmaganiach sportowych 
do ćwierć finałów oraz Dawid Więsztal, który przegrał pojedynek 
półfinałowy. Drugi dzień zawodów były to zmagania lekkoatletyczne w 
trójskoku, pchnięciu kulą i sztafetach. Najlepiej spisaliśmy się w 
sztafetach. Dawid Więsztal, Andrzej Koń, Dawid Kowalski i Piotr 
Nowacki zajęli miejsce II. W pozostałych konkurencjach zajęliśmy 
miejsca w pierwszej dziesiątce. Na naszych sportowców czekała 
jeszcze niespodzianka - spotkanie z najmocniejszą wioślarską parą w 
Polsce Agnieszką Kobus – Zawojską, dwukrotną medalistką olimpijską 
i Maciejem Zawojskim, wielokrotnym mistrzem Polski i Europy w 
wioślarstwie. Z uśmiechem na ustach przystąpili do rywalizacji na 
ergometrze wioślarskim. Katarzyna Staniak i Dawid Więsztal zajęli 
miejsce II, Krzysztof Wawer i Dawid Kwiatkowski miejsce III. 

Zawodnicy biorący udział w igrzyskach przekonali się, że w sporcie 
każdy jest zwycięzcą. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Styczeń 

1. Nowy Rok 

5. Dzień Bitej Śmietany 

6. Trzech Króli / Dzień Filatelisty 

7. Dzień Dziwaka 

11. Dzień Wegetarian 

13. Dzień Wzajemnej Adoracji / Międzynarodowy Dzień Koszuli 

16. Dzień Pikantnych Potraw 

17. Dzień Wszystkich Fajnych 

18. Dzień Kubusia Puchatka 

19. Dzień Popcornu 

20. Dzień Wiedzy o Pingwinach 

21. Dzień Babci / Światowy Dzień Śniegu 

22. Dzień Dziadka 

23. Dzień Najbardziej Kochanych / Dzień Pisma Ręcznego 

25. Dzień Sekretarki i Asystentki 

29. Dzień Składanki i Łamigłówki  

30. Dzień Rogalika  

31. Międzynarodowy Dzień Przytulania / Dzień Iluzjonistów 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dziś Mól Książkowy poleca... 

 
„Podniebna pieśń” 

Autor: Abi Elphinstone 

Jest na świecie dziewczynka o głosie, 
który ma wielką moc. Jej przeznaczenie 
zapisane jest w gwiazdach. Zamknięta w 
zamku przez złą Królową Lodu, z dnia na 
dzień coraz bardziej przygasa. Jeszcze 
nie wie, że dźwięki wychodzące z jej 

gardła, mogą ocalić wiele istnień. Jest jeden 
warunek – nie może się poddać, musi walczyć. 

Tą niesamowitą dziewczynkę znajdziemy w książce Podniebna 
pieśń autorstwa szkockiej pisarki Abi Elphinstone. Lektura na 
sklepowych półkach pojawiła się dzięki wydawnictwu Wilga. 

 Główną bohaterką jest Eska. Niestety, jest więziona przez Królową 
Lodu w zamku. Szczęśliwy zbieg okoliczności sprawia, że spotyka na 
swojej drodze odważnego i mężnego chłopca – Flinta. Jego 
najlepszym przyjacielem jest mały lisek o imieniu Kamyczek. W pełną 
przygód, lecz dość zawiłą i niebezpieczną podróż, wyrusza z nimi 
także młodsza siostra Flinta – Blu. Od momentu spotkania tej trójki 
już nic nie będzie takie jak kiedyś… Autorka skrupulatnie odkrywa 
wszystkie karty. Dowiadujemy się, że Eska kryje w sobie wielką 
nieznaną moc, Flint z kolei próbuje na własną rękę tworzyć niezwykłe 
wynalazki, które z domieszką mistycznej magii, mogą zdziałać cuda. 

https://opetaniczytaniem.pl/ksiazka/podniebna-piesn.html


Pomimo początkowej niechęci stają się sobie bliscy. By pokonać złą 
królową muszą dać z siebie wszystko, pokonać przeciwności losu, 
zmierzyć się z wieloma niebezpieczeństwami, a co najgorsze – muszą 
wyruszyć w dziki świat krainy Erkenwald. Świat, w którym wszystko 
jest możliwe, tylko wystarczy mocno wierzyć i mieć nadzieję. 

 Podniebna pieśń to niezwykła książka. Autorka w przepiękny i bardzo 
rzeczowy sposób przedstawia historię tej trójki. Ich cel jest jasny – 
uratować najbliższych (i przy okazji cały Erkenwald) przed złą 
królową. Nic dziwnego, że podczas lektury czytelnikowi towarzyszy 
ogrom przeróżnych emocji. Elphinstone zdecydowała się umieścić 
fabułę w baśniowej, zimowej scenerii. Od razu na myśl przychodzi 
kultowa baśń Hansa Christiana Andersena – Królowa 
śniegu czy Opowieści z Narnii autorstwa C.S. Lewisa. Wszystkie te 
książki, oczywiście oprócz zimowej aury, łączy jedno – zła królowa, 
której sprzymierzeńcem jest zima. W Podniebnej pieśni jest 
podobnie. Elphinstone stworzyła antagonistę w postaci Królowej Lodu, 
o której na samą myśl ciarki przechodzą po całym ciele. 

  

Nie będzie przesadą jeśli powiem, że autorka stworzyła 
wielowymiarowe postacie. Zarówno Eska jak i Flint zmieniają się, 
dorośleją, z wielu spraw zaczynają zdawać sobie sprawę. Czuć, 
że Podniebna pieśń to nie jest zwykła historia. To opowieść o 
wspólnym pokonywaniu zła po to, by wyzwolić się spod rządów 
Królowej. Akurat to zadanie spadło na naszych głównych bohaterów. 
Muszą stawić mu czoła. 

  

Podsumowując, Podniebna pieśń od pierwszej strony ujmuje klimatem. 
To książka wyjątkowa, wręcz magiczna. Niebanalna fabuła, 
wielowymiarowi bohaterzy i niezwykły świat Erkenwald sprawiają, że 
od lektury bardzo trudno się oderwać. Pisarka zadbała o to, by w 
książce nie zabrakło także szczypty tajemnicy i intrygi. Dzięki temu 
trzyma w napięciu do samego końca. Historia Eski jest przepięknym 



przykładem na to, że wystarczy otworzyć się na przeznaczenie, 
zaufać swojemu instynktowi i nie przestawać wierzyć w magię i w… 
siebie. 

 
 
 

 


	„Podniebna pieśń”

