
Szkoła Przysposabiająca do Pracy,
Gimnazjum ZET



W dniu 21 września 2017r. odbyły się wybory samorządu 

szkolnego Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W 

wyborach brali udział przewodniczący zespołów 

klasowych. Obecnych było 5 osób. Wszyscy wyrazili zgodę 

na kandydowanie na przewodniczącego naszej szkoły. 

Wszyscy otrzymali karty do głosowania, na których zakreślali 

wybraną kandydaturę. Następnie komisja skrutacyjna w 

osobach Patrycji Opackiej i Darii Sodo pod opieką pani Lidii 

Jakubowskiej zliczyła głosy i ogłosiła, że ilością 3 głosów 

przewodniczącą została Elżbieta Niemiec, a  zastępcą 

Magdalena Golik  - ilością 2 głosów. 

• Wybór samorządu szkolnego

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2017/18 uczniowie 

Szkoły Przysposabiającej do Pracy 

uczestniczyli w wymienionych imprezach:



•Dzień Chłopaka w kręgielni Nemo

Dnia 2 października 2017 roku z okazji
Dnia Chłopaka, corocznym zwyczajem

klasy PP i gim. ZET wybrały się do kręgielni „Ośmiornica”

w parku wodnym „Nemo”. Zawody bowlingowe stały się

dla naszej szkoły tradycją. Na 5 torach drużyny mieszane

rywalizowały ze sobą, aby strącić jak największą ilość

kręgli i zdobyć jak najwięcej punktów. Dla trzech

najlepszych zawodników turnieju przewidziane

zostały nagrody. Po zaciętej rywalizacji mieliśmy czas

na chwilę relaksu przy pysznej pizzy. Zabawa i emocje

były jak co roku na najwyższym poziomie.

W drodze powrotnej mieliśmy okazję nacieszyć się

słońcem i cudowną, złotą jesienią.



9 października 2017r. 
wzięliśmy udział w 

uroczystym otwarciu 

kolejnej edycji projektu 

Caritas w Sali koncertowej 

Muza w Sosnowcu. 

Oglądaliśmy film o 

wartościach, 

uczestniczyliśmy w 

koncercie i odebraliśmy 

plany i projekty, w których 

oczywiście weźmiemy 

udział!

• ,,Młodzi jałmużnicy”



• Wycieczki do kina Helios

W pierwszym semestrze uczniowie dwukrotnie wybierali się do kina 

Helios

24 października 2017r. wybraliśmy się aby obejrzeć film „Emotki”. 
Była to opowieść o sekretnym życiu aplikacji w smartphone`ach. 

Bohaterami są emotikony zamieszkujące miasto Tekstopolis. Każdy 

z nich może wyrażać tylko jedną emocję, zgodnie z przyjętą 

symboliką. W fabułę filmu została wpleciona historia przyjaźni, w 

imię której główny bohater ryzykuje własne istnienie.

27 listopada 2017 r. obejrzeliśmy „Listy do M 3” nie było to 

przypadkowe wyjście - film był starannie wybrany, bo to przecież 

jest to już trzecia część tego wspaniałego filmu. Byliśmy na dwóch 

poprzednich częściach, bardzo się nam podobały. Trzecia część 

też nas nie rozczarowała - piękny, świąteczny, romantyczny film z 

fantastyczną muzyką wprowadził nas w nastrój ,,Mikołajek” oraz 

Świąt Bożego Narodzenia. 

Wspólnie z bohaterami filmu przeżywaliśmy różne rozterki życiowe, 

pokonywaliśmy trudności, cieszyliśmy się z sukcesów, nie raz łza się 

zakręciła w oku - piękny, mądry film - dobro i miłość po raz kolejny 

zwyciężają. 



•Dzień wolontariatu w Auchan

16 października 2017r., dzięki uprzejmości zarządu 

Centrum Handlowego Auchan w Sosnowcu wzięliśmy 

udział w obchodach Dnia Wolontariatu połączonego ze 

Światowym Dniem Żywności( World Food Day). Wzięliśmy 

udział w akcji sprzedaży pieczywa oraz degustacji świeżych 

soków w zamian za możliwość zbiórki wolnych datków 

wśród klientów Auchan. 

Z zapałem przybyli na zaproszenie uczniowie  Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy oraz Szkoły Podstawowej ZET 

wraz z nauczycielami. Skorzystaliśmy z okazji promowania 

naszej placówki- zaprezentowaliśmy na stolikach nasze 

prace, które wzbudzały zachwyt klientów. Kwestowaliśmy z 

puszkami na rzecz Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży 

Słabowidzącej i Niewidomej ,, Razem do celu"



• Święto drzewa

10 października 2017r. uczniowie z klas gimnazjalnych ZET i Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w kolejnym już spotkaniu 
poświęconym obchodom Święta Drzewa. Jest ono programem edukacji 
ekologicznej Klubu Gaja. Nasze spotkanie odbyło się pod hasłem „Drzewo 
– źródłem życia”. Na wstępie uczniowie obejrzeli krótki film pt.: „Sekretne 
życie drzew”, a następnie obejrzeli nową aranżację utworu muzycznego 
„Małe ziarenko” w wykonaniu swoich kolegów i koleżanek. Kolejnym 
punktem programu było zapoznanie się z prezentacją „Drzewo – źródłem 
życia”, na podstawie której został opracowany quiz ekologiczny. Uczniowie 
wykazali się dużą wiedzą i dobrą spostrzegawczością. Każda dobra 
odpowiedź nagrodzona została upominkami i słodkościami. 
W nawiązaniu do tematu spotkania, grupa występujących uczniów 
przedstawiła zebranym „Symfonię dziecięcą” z użyciem instrumentów 
drewnianych. Utwór bardzo się wszystkim spodobał. 
Gość specjalny pani Ewa Gayczak ze Stowarzyszenia „Ziemia i My” 

przygotowała pogadankę i zagadki o drzewach liściastych oraz iglastych 
w oparciu o barwne plansze oraz zbiory naturalne. Uczniowie mieli okazję 
poznać wiele ciekawostek dotyczących najbardziej znanych gatunków 
drzew. 
Korzystając z okazji obchodów Święta Drzewa pani dyrektor Marlena 
Michalska wręczyła uczniom nagrody zdobyte przez nich w konkursie 
wiedzy „Ziemia – nasza planeta” 
I miejsce zdobyła Patrycja Opacka z klasy 2 d PP, II miejsce – Mateusz 
Rogalski z klasy , a III miejsce – Dawid Sobiegała . 



•Święto dyni

Uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy wraz z 
nauczycielami 31 października 2017 r. zorganizowali Święto 
Dyni! Najpierw na zajęciach z gospodarstwa domowego 
ugotowali pyszną zupę z grzankami, prażonym słonecznikiem 
oraz pestkami dyni była wyśmienita. Każdy mógł jej 
skosztować podczas wspólnej biesiady. Były też ciasta i 
ciasteczka dyniowe oraz inne pyszności. Panie zorganizowały 
także konkurs na najpiękniej ozdobioną dynię. Pomysły 
zachwycały, aż trudno było wyłonić tą naj. I dlatego Jury 
pod przewodnictwem pani dyrektor Marleny Michalskiej, 
przyznało cztery nagrody główne dla: Darii Głuszek, 
Mateusza Jędrzejczyka, Karola Psuja i Marleny Saternus oraz 
cztery wyróżnienia dla: Kamila Barańskiego, Daniela 
Wyszyńskiego, Eli Niemiec i Szymona Szczygła. W obchodach 
Święta Dyni nie mogło zabraknąć Dyniowego Balu, gdzie przy 
dźwiękach ulubionej muzyki wszyscy świetnie się bawili, a kto 
nie miał ochoty na tańce mógł w kąciku malowania dyni 
stworzyć prawdziwe dzieło plastyczne i pomalować wybraną 

dynię według własnego pomysłu. W tym dniu oczywiście 
dominował pomarańczowy kolor w ubiorze, a na twarzach 
uczniów uśmiech – efekt udanej zabawy! 



Uczniowski Klub Sportowy „DART” , Centrum Sportu i Rekreacji w 

Dąbrowie Górniczej oraz SOSW w Dąbrowie Górniczej byli 

organizatorami już XVIII Spartakiady Sportowej dla dzieci 

upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym , która 

odbyła się 16 listopada2017 r. w Hali Sportowej CSiR . 
Uczestniczy Spartakiady brali udział w takich konkurencjach jak : 

- 2 ognie usportowione; 5 miejsce SOSW DG 

- dart; 2 miejsce Sylwia Opacka i Ela Niemiec 
- wyścigi drużynowe 2 miejsce SOSW DG 

- konkurs rzutów do kosza; 6 miejsce SOSW DG 

- wyścigi wózków 2 miejsce Dawid Błaszczyk 
W Spartakiadzie udział wzięło 9 szkół (78 dzieci) z województwa 

śląskiego i małopolskiego. Przybyli reprezentanci miast: Dąbrowa 

Górnicza, Będzin, Sosnowiec, Olkusz, Zabrze, Czeladź, Mikołów, 

Mysłowice. 

Naszą szkołę reprezentowali – Patrycja Opacka , Ela Niemiec , 

Piotr Gajewski , Mateusz Rogalski , Bartek Wiśniewski , Dawid 

Błaszczyk , Magda Golik , Adrian Pawłowski , Agata Sznicer , Laura 

Gacka , Sebastian Malinowski , Mateusz Sas 

• XVIII Spartakiada Specjalna



• Warsztaty savoir-vivre

20 listopada 2017 roku, uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy i 

Gimnazjum Zet, odwiedziły panie z Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Dąbrowie Górniczej, aby przeprowadzić niecodzienne, edukacyjne 

zajęcia, dotyczące dobrych manier. 

Savoir vivre – bo o nim mowa, to dosłownie „znajomość życia” i 

oznacza: ogładę, dobre maniery, bon-ton, wiedzę na temat 

różnorodnych zwyczajów i konwenansów towarzyskich oraz form i 

reguł grzecznościowych obowiązujących w danej grupie. Podczas 

spotkania dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy dotyczących 

m.in. zachowania w codziennych ale i nietypowych sytuacjach, 

odpowiedniego ubioru na różne wyjścia i okazje, poprawnego 

nakrywania do stołu, ładnego wypowiadania się, a nawet tego, jak 

zachować się na pierwszej randce! Panie Agnieszka i Karolina 

przedstawiły nie tylko niezwykle barwną i wesołą prezentację, ale 

także uczyły nas praktycznych czynności np. wiązania krawatu albo 

finezyjnego zawieszania chusty. Uczniowie ćwiczyli też układanie 

sztućców i talerzy na specjalnie przygotowanych prawdziwych 

rekwizytach. Zajęcia na pewno wszystkim przypadły do gustu, było 

ciekawie, wesoło i... grzecznie. A jakże mogłoby być inaczej, skoro 

temat lekcji był o dobrym zachowaniu! 



• Warsztaty artystyczne „Ryby” Zamek Sielecki

W dniu 22 listopada 2017r. grupa młodzieży z klas 

Przysposabiających do Pracy pod opieką swoich 

wychowawców wybrała się do Zamku Sieleckiego w 

Sosnowcu celem wzięcia udziału w warsztatach 

artystycznych pt.: „Ryby”. Tak, jak zawsze zajęcia 

prowadziły Pani Ada i pani Kasia. Uczestnicy otrzymali 

przygotowane wcześniej różne kontury rybek, które 

pokrywali klejem. Następnie te kontury wypełniali gliną i 

malowali farbami akrylowymi. W miękkich jeszcze masach 

uczniowie odciskali różnymi przedmiotami dowolne wzory. 

Całość, po wyschnięciu tworzyła piękny efekt. Wszystkie 

prace uczniowie zabrali ze sobą do Ośrodka i wkrótce 

będą zaprezentowane całej społeczności szkolnej. 

Na zakończenie nasza młodzież miała możliwość obejrzenia 

wystawy o starych fotografiach. 

Jak zwykle wyjazd do Zamku był twórczym wyzwaniem dla 

wielu z nas oraz czasem mile spędzonym w ciekawym, 

gościnnym miejscu. 



24 listopada 2017 r. nasi najlepsi szkolni wolontariusze z SPP 
w nagrodę za swoją pracę  i niezawodność mieli 

niepowtarzalna okazję i przyjemność uczestniczyć z 

rodzicami i opiekunami w zorganizowanym w Spodku w 

Katowicach koncercie „Polska dla świata… Solidarni z 

ofiarami wojny” . Organizatorami koncertu Piotra Rubika 

była Caritas Polska 

i Pomoc Kościołowi w Potrzebie. To była uczta dla duszy i 

ciała.

Naprawdę  warto być wolontariuszem!

• Polska dla Świata. Solidarni z ofiarami wojny



• Bal andrzejkowy

30 listopada w Szkole Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy odbyła się zabawa 

„Andrzejkowa”.

Imprezę rozpoczęto poczęstunkiem 

przygotowanym przez nauczycieli i rodziców, dzięki 

któremu uczniowie nabrali sił do zabawy.

Tradycją „Andrzejkowych” wróżb jest sprawdzenie, co 

wydarzy się w przyszłości. Nasi uczniowie mieli okazję się 

o tym przekonać, wybierając ciasteczko z wróżbą. Po 

wróżbach i przepowiedniach nastąpił czas zabawy. 

Tańcom i pląsom przy muzyce nie było końca. 

Nauczyciele wraz z uczniami świetnie się bawili. Z 

pewnością ten dzień pozostanie na długo w pamięci 

naszych uczniów.



• Graj i pomagaj

W niedzielę, 3 grudnia 2017 r. odbyły się kolejne, 
dąbrowskie ,,Mikołajki,, czyli akcja charytatywna 

,,Graj i pomagaj,,

W trakcie niedzielnego spotkania 

,,Mikołajkowego,, Stowarzyszenie ,,Dar Serca,, 

przeprowadziło zbiórkę pieniędzy, które 

przeznaczone zostaną na wyjazd w ramach 

,,Zielonych szkół,, dla uczniów z najuboższych rodzin. 

Każdy może przyczynić się do tego, by na twarzach 

dzieci zagościł uśmiech.

Nauczyciele Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy także włączyli się

do akcji, prowadząc warsztaty artystyczne dla 

najmłodszych uczestników imprezy. W trakcie 

spotkania wystawiono na sprzedaż prace uczniów i 

nauczycieli, a dochód zasilił konto Stowarzyszenia 

,,Dar Serca,,



Od 16 listopada do 4 grudnia trwała akcja 
zbiórki zabawek dla naszych kochanych 

przedszkolaków, którą zorganizowało Szkolne 

Koło Caritas. Wolontariusze z SPP mieli ręce 

pełne roboty. Pracownicy szkoły i uczniowie 

zasypali nas maskotkami, puzzlami, grami, 

piłkami i różnymi dziecięcymi gadżetami. Te 

najpiękniejsze zabawki trafiły do rąk naszych 

milusińskich a poważniejsze gry dydaktyczne do 

pracowni terapii. Dziękujemy Wam za tak 

wspaniały odzew. Wszyscy możemy być 

Mikołajami!

• ,,Zabawka dla przedszkolaka”



Obchodziliśmy w naszym ośrodku  Dzień 

Wolontariusza. Spotkaliśmy się wszyscy aby 

wspólnie świętować. Nauczyciele SPP 

zorganizowali słodki poczęstunek oraz zaprosili na 

szkolne obchody wszystkich wolontariuszy z 

Ośrodka. Spotkania odbyły się 5 i 6 grudnia 
ponieważ nasi wolontariusze byli na 

międzyszkolnej paraspartakiadzie. 

Przy herbatce i muzyce toczyły się rozmowy  o tym 

co już udało nam się osiągnąć i co planujemy 

zrobić w przyszłości. To było nasze pierwsze 

integracyjne spotkanie więc też poznawaliśmy się 

bliżej. W dużej grupie siła!

• Dzień Wolontariusza



9 grudnia nasi wolontariusze 
wraz z opiekunami uczestniczyli w 

akcji Caritas

„Tak, Pomagam” w Biedronce 

przy ul. Kasprzaka 16. 

Uśmiechem i dobrym słowem 

zachęcaliśmy społeczność 

dąbrowską do zakupienia 

i przekazania produktów 

spożywczych dla potrzebujących 

rodzin uczniów naszej placówki. 

Wspólnie z wolontariuszami ze 

szkół gimnazjalnych i 

ponadgimnazjalnych udało się 

zebrać 229kg żywności, z której 

zostało przygotowanych 30 

paczek świątecznych!

• „Tak, Pomagam”



Zbieraliśmy wśród naszej społeczności przyprawy 

na rzecz noclegowni  przygotowujących ciepłe posiłki 

dla wielu bezdomnych i potrzebujących osób.  W 

jesienne i zimowe chłodne dni ciepła strawa często 

ratuje życie. Cieszymy się, że nasza szkolna 

społeczność wzięła w tym dziele udział. Nasi 

wolontariusze byli najbardziej skuteczni. Społeczność 

SPP zebrała najwięcej przypraw! Sprawy 

potrzebujących są dla nas bardzo ważne!
Wspólnie w Ośrodku zebraliśmy razem 82 kg soli 

oraz 421 opakowań innych przypraw (pieprz, papryka, 

ziele angielskie, liście laurowe itp). Przyprawy zostały 

przekazane do Caritas Diecezji Sosnowieckiej i trafią 

do noclegowni. 

• Społeczna akcja ,, Kromka chleba”



• Miejski Kiermasz świąteczny

15 grudnia odbył się jak co roku 

Dąbrowski Kiermasz Świąteczny. 

Reprezentowaliśmy na jednym ze stoisk 

nasz Ośrodek. Piękne, kolorowe stoisko 

obsługiwali nauczyciele SPP. Również 

nie zabrakło uczniów naszej szkoły. 

Można było nabyć bombki, ozdoby 

choinkowe, stroiki, maskotki. W tym 

roku nasi uczniowie mieli szczęście w 

loterii- niektórym trafiło się świąteczne 

drzewko!



• Mikołajki

6 grudnia to data, która od zawsze 
kojarzy się z niespodziankami, 

prezentami i miłą atmosfera. I o taką 

atmosferę zadbaliśmy i tym razem, a 

właściwie zadbał Mikołaj, który nie 

zapomniał nas odwiedzić i w tym 

roku. Przyniósł dla nas słodkie 

upominki, a my dzięki niemu 

poczuliśmy magię zbliżających się 

świąt.



• Projekt czytelniczy „alternatywne czytelnictwo”

Projekt w ramach „Programu rozwoju czytelnictwa dla Szkoły 
Specjalnej Przysposabiającej do Pracy” 

Celem projektu jest propagowanie czytelnictwa wśród 
uczniów oraz uświadomienie walorów wspólnego, częstego 
czytania książek.

W ramach Projektu realizowanego wśród uczniów Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy, uczniowie nie tylko 
słuchają odpowiednio dobranych tekstów wierszy, opowiadań, 
baśni, legend lecz także mają możliwość wykonania rysunków, 
ilustracji, wycinanek, śpiewania poznanych piosenek a także 
zabaw w inscenizowanie znanych z książek treści. 

W ramach Projektu nawiązana została współpraca z Miejską 
Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej. Spotkanie  książką z 
przedstawicielami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie 
Górniczej to jeden z etapów realizowanego Projektu. Uczniowie 
utrwalają, poszerzają treści, wiedzę zdobytą podczas spotkań 
czytelniczych, słuchając wspólnie z nauczycielami audycji, 
słuchowisk z płyt CD, magnetofonu, audiobooków.

W ramach Projektu uczniowie gościli w szkolnej 
bibliotece, zapoznawali się z księgozbiorem, zasadami 
wypożyczania książek, czasopism, wypożyczali wybrane pozycje.



W piątek 1 grudnia 2017 roku w Hali 

Widowiskowo-Sportowej MOSiR w Sosnowcu, 

bawiło się ponad 500 wolontariuszy, a także 

sympatyków pomagania na balu 

zorganizowanym przez Caritas Diecezji 

Sosnowieckiej a wśród nich nasi najbardziej 

zaangażowani wolontariusze ze Szkoły 

Przysposabiającej do pracy.

Gdy na zegarach wybiła godzina 16:00, drzwi Hali 

Widowiskowo-Sportowej MOSiR zostały otwarte. 

Jak tylko hala wypełniła się po brzegi gośćmi, 

rozpoczęła się oficjalna część spotkania.

Tradycja nakazuje by bal rozpocząć od poloneza 

- tak było i tym razem! Dj Willy, prowadzący całe 

wydarzenie, porwał wszystkich do tańca. Muzyka 

pochłonęła uczestników, kroczących w 

charakterystycznym rytmie, a to dopiero był 

początek! Przez cały czas trwania balu na sali 

panowała wyjątkowa atmosfera. Uczestnicy 

chętnie brali udział w zabawach prowadzonych 

przez profesjonalnego wodzireja. Nasi uczniowie 

tak się bawili!   

• II Andrzejkowy Bal Wolontariusza



• Warsztaty pranie dywanów

12 grudnia 2017 roku, w Szkole Przysposabiającej do Pracy, w 
ramach wdrażania uczniów w sytuację pracy odbył się pokaz 

prania dywanów. 

W trakcie pokazu, szczególną uwagę zwrócono na: 

1. Zasady BHP obowiązujące w czasie pracy – rękawiczki, 

ostrożność w używaniu substancji chemicznych itp. 

2. Kolejność wykonywanych czynności 

3. Jakość wykonywanej i wykonanej pracy 

Efektem końcowym był wyprany dywan dla dzieci z Grup 

Rewalidacyjno-Wychowawczych w naszym Ośrodku. 

Uczniowie początkowo niechętnie, później coraz śmielej brali 

udział w pokazie, angażując się we wszystkie czynności 

związane z wykonywaną pracą. Na uwagę zasługuje duża 

aktywność chłopców, w tym przez niektórych uznanym za, 

kobiece zajęciu. 

W wyniku pokazu narodziła się także inicjatywa by wyprać 

pozostałe dywany z grup GRW. Zgłosiła się grupa uczniów, 

którzy pod okiem pana Bartka z firmy czyszczącej dywany 

chętnie wykonają tą pracę. 



Wigilie dla ubogich i bezdomnych to dla 

wielu osób jedyna okazja, aby zasiąść przy 

wspólnym stole i przełamać się opłatkiem. W 

tym roku, dzięki Caritas Diecezji Sosnowieckiej, 

Centrum Usług Socjalnych i Wsparcia oraz 

darczyńcom, po raz kolejny 

w Hali Widowiskowo-Sportowej DorJan w 

Sosnowcu-Zagórzu niemal 350 osób mogło 

zasiąść do wspólnego stołu spożywając 

tradycyjne świąteczne potrawy. 

Nasi wolontariusze w tym roku przyczynili się 

do uświetnienia tej pięknej uczty poprzez 

przygotowanie stroików świątecznych na stoły 

wigilijne. Stroiki wykonane przez nauczycieli 

Przedszkola oraz Szkoły Przysposabiającej do 

Pracy dostarczyliśmy w dniu przygotowywania 

sali 

22 grudnia. W przyszłym roku też tam nas nie 
zabraknie.

• Wigilia dla ubogich, potrzebujących i bezdomnych



• Wigilia szkolna

19 grudnia 2017 r. Odbyło się spotkanie wigilijne dla 
uczniów naszego Ośrodka. Pośród dźwięków 

najpiękniejszych kolęd kolejny raz historii zbawienia wspólnie 

mogli doświadczać uczniowie, nauczyciele, pracownicy 

placówki oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Na szkolnej 

scenie swoje zdolności artystyczne zaprezentowali również 

uczniowie SPP oraz Gim ZET. Niezwykłych przeżyć dostarczył 

taniec aniołów w wykonaniu dzieci z zespołów edukacyjno-

terapeutycznych, a przebrani w stroje z epoki 

przedstawiciele szkoły podstawowej oraz gimnazjum w 

bardzo realistyczny sposób zaprezentowali historię narodzin 

Jezusa. W tle rozbrzmiewały tradycyjne kolędy i pastorałki w 

wykonaniu szkolnego chóru oraz 6 letniej uczennicy. Po 

części artystycznej pojawiły się wyrazy uznania dla 

występujących oraz ciepłe życzenia, po których dyrektor 

szkoły – Violetta Trzcina zaprosiła wszystkich na tradycyjny 

wigilijny 



• Kolędowanie ,, Pod Dębem”

12 stycznia podzieliliśmy się naszą młodością i 

radością życia z mieszkańcami Domu Pomocy 

Społecznej ,, Pod Dębem”. Mieszkają tam osoby 

starsze, które przebywają tam z różnych powodów i 

nie są w stanie samodzielnie egzystować. Wymagają 

opieki. Wolontariusze z Gimnazjum, Szkoły 

Przysposabiającej do Pracy i Branżowej Szkoły I 

Stopnia w jasełkowych, barwnych strojach wraz z 

nauczycielami śpiewali piękne polskie kolędy, które 

jeszcze przywoływały atmosferę Świąt. Mieszkańcy 

domu oraz ich opiekunowie chętnie włączali się do 

wspólnego śpiewu. Mieliśmy też czas na rozmowy o 

codzienności. Nie przyjechaliśmy z pustymi rękami, 

bo przygotowaliśmy na zajęciach przysposobienia do 

pracy bombki z życzeniami noworocznymi. Każdy coś 

na tym spotkaniu otrzymał. To były ważne dla nas 

chwile, bo czas Świat to dawanie siebie…niech trwa 

cały rok!


