
 
 

Każdy człowiek ma ukryte talenty, umiejętności oraz 
zainteresowania. Pomożemy Ci je odnaleźć, rozwinąć                
i doskonalić. Jednocześnie będziesz się dobrze bawił. Weźmiesz 
udział w licznych konkursach, zawodach, festiwalach, 
kiermaszach oraz rajdach turystycznych. Będziesz miał wiele 
okazji do zdobycia ciekawych nagród, które będą satysfakcją 

dla Ciebie i twoich najbliższych. 
Wystarczy, że zapiszesz się do wybranych sekcji 

zainteresowań, będziesz aktywnie i sumiennie pracował,          
a z czasem sukcesy pojawią się same.  

 

SEKCJA  
AKTYWNEGO UMYSŁU 

 

                                                                                                                                      
 

                                                                          

Nasze szare komórki 
potrzebują systematycznego 
treningu. 

U nas dowiesz się, jak 
przez zabawę skutecznie 
uczyć się. Razem 
przygotujemy się do 
sprawdzianu lub konkursu. 

Wspólnie spędzimy 
twórczo i przyjemnie czas, 
który z całą pewnością 
zaprocentuje w przyszłości. 

 
Opiekunowie: 
Dworak Agnieszka 
Dworczyk Zenon 
Kubik Katarzyna 
Satoła Małgorzata 
 
Spotkania: 
wtorek, czwartek-16.00 
poniedziałek, środa - 18.30 
 

 

 



SEKCJA  
KROJU I SZYCIA   

 
 
 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

Igła, nitka, ściegi, kroje 
i wykroje. To dla nas sama 
przyjemność. 
 Razem przygotujemy 

dekoracje do pokoju i do 
domu. Zadbamy o swoją 
odzież oraz nauczymy się 
tworzyć nowe kreacje. 
Na bieżąco śledzimy trendy 
modowe oraz dekoratorskie. 
 
Opiekunowie: 
Kramarczyk Maria 
Mucha Agnieszka 

 
Spotkania: 
wtorek – 19.00 
środa - 18.30 
 
 
 

 



SEKCJA  
REKREACYJNO – SPORTOWA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                    
 

                                                                                  
 

 

 

                        

„W zdrowym ciele, 
zdrowy duch” - to nasza 
dewiza. 
Jeśli lubisz aktywny tryb 
życia, to przyłącz się do nas. 
Codziennie mamy wiele 

propozycji, aby na sportowo 
spędzić czas po szkole. 
Nasi podopieczni wyjeżdżają 
na zimowe i letnie obozy 
sportowe.  
 
Opiekunowie: 
Januszewski Dariusz 
Kałczuga Magdalena 
Król Sebastian 

 
Spotkania: 
- p. nożna – pn., wt.-19.00 
- siłownia – śr.-19.00 
- szachy – czw.-19.00 
- karate – śr.-17.00 
- goalball  - śr.-15.30 
 



SEKCJA KULINARNA 
 

 

 

 

                                                             

                                                

   
 

 

 

 

 

 

 

Lubisz gotować, piec 
lub smażyć? A przede 
wszystkim zjeść to, co sam 
przyrządzisz, to zapisz się do 
naszej sekcji.  

U nas poznasz ciekawe 
przepisy kulinarne, nauczysz 

się „trików” stosowanych    
w kuchni, zapoznasz się      
z zasadami zdrowego 
odżywiania. Nauczysz się 
dekorowania stołu na 
uroczystości, a także zasad 
poprawnego zachowania się 
przy stole. 

 

Opiekunowie: 
Kowalczyk Barbara 
Mielczarek Ewa 
Siuliński Paweł 
 
Spotkania: 
czwartek -17.00 
wtorek, środa – 19.00 

 
 



SEKCJA  
ARTYSTYCZNA 

             

                                                                                         
     

                                                                                         
 

 

 

Z nami można śpiewać, 
recytować oraz grać. Z nami 
można pośmiać się oraz 
wzruszać się. Z nami można 
miło spędzić wolny czas. 
Przygotowujemy wystąpienia 

na uroczystości internackie 
oraz ośrodkowe.  
Bierzemy udział w lokalnych, 
krajowych oraz między-  
narodowych przeglądach       
i festiwalach. 
 Razem z nami możesz 
rozwijać swoje umiejętności, 
zrealizować samego siebie.   

 
Opiekunowie: 
Kałczuga Magdalena 
Kramarczyk Maria 
 
Spotkania: 
poniedziałek-19.00 
środa - 18.30 



SEKCJA   
ZDROWIA I URODY 

 

 

                                                                                                  
      

 

         

Razem zadbamy, aby 
nasza uroda nigdy nie 
przeminęła. Nauczymy Was 
jak zadbać m.in. o włosy, 
cerę, paznokcie.  
W zdrowym ciele – zdrowy 

duch. Podpowiemy, jak 
prowadzić zdrowy styl życia. 

Nauczymy się również 
udzielać pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 
 
Opiekunowie: 
Dworak Agnieszka 
Kowalczyk Barbara 

Michalski Piotr 
 
Spotkania: 
wtorek-19.00 
środa -19.00  
 



SEKCJA  
PLASTYCZNA 

                                                                  

                             

                                                                

 
 

 

 

                                                                                  
 

 

 

                                                                                                                                                                                                                  

                    

U nas zapoznasz się        
z wieloma inspirującymi 
technikami plastycznymi. 
Pomożemy Ci zrealizować 
twoje artystyczne pomysły. 

Służymy dobrą radą            
i pomocą podczas 
wykonywania prac na liczne 
konkursy plastyczne.  
Razem zadbamy o wystrój 
korytarzy w Internacie, 
przygotujemy dekorację do 
imprez okolicznościowych, 
weźmiemy udział w akcjach 
charytatywnych i festynach. 

 
Opiekunowie: 
Dworczyk Zenon 
Kubik Katarzyna 
Mucha Agnieszka 
 
Spotkania: 
Wtorek, czwartek - 19.00 
środa – 18.30 
 



 

      MŁODZIEŻOWA  
RADA INTERNATU 

                                             

                                                                                        

 
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działamy na rzecz całej 
społeczności internackiej 
czuwając nad poprawnymi 
relacjami interpersonalnymi 
oraz  demokratyczną 

działalnością wychowanków. 
Współpracujemy ze 

wszystkimi sekcjami 
działającymi w Internacie. 
Współorganizujemy imprezy 
i uroczystości, organizujemy 
konkursy z nagrodami oraz 
wyjścia do instytucji 
kulturalnych. 

Staramy się, aby życie 
internackie przebiegało w 
miłej, ciepłej, przyjaznej 
oraz rodzinnej atmosferze. 
Opiekunowie: 
Michalski Piotr 
Mielczarek Ewa 
 
Spotkania: 
Poniedziałek 18.30 

 


