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Kwartalnik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Hrubieszowie 

  

Witamy wszystkich naszych czytelników w zi-

mowym numerze gazetki „Otwarci na świat”. 

 
"Hu! hu! ha! Nasza zima zła!” 

"Hu! hu! ha!"  zima wcale nie jest zła! 

Witamy w zimowym wydaniu naszej gazetki „Otwarci na 

świat”. W tym roku mamy śnieg. Uwielbiamy białą zimę. 

Amatorzy sportów zimowych są zachwyceni, można po-

jeździć na sankach, nartach, łyżwach itp. Zjeżdżanie  

z górki na pazurki to niezła frajda – polecamy wszystkim 

dorosłym. A ile przy tym śmiechu, zwłaszcza jak mama lub pani ze szkoły spadnie z sanek.  

Na pewno znacie wiersz Marii Konopnickiej - "Zła zima", ale zima wcale zła nie jest, jest piękna! Szko-

da, że od kilku lat obserwujemy łagodniejsze zimy, śniegu jak na lekarstwo, temperatura wiosenna, więc 

korzystajcie, póki jest trochę białego puchu! A po szaleństwie na białym puchu namawiamy na ciepłą 

malinową herbatkę i lekturę naszego pisemka. 

Gorąco zapraszamy do współpracy wszystkich chętnych uczniów, nauczycieli i rodziców,  którzy 

chcą i mają ochotę napisać coś od siebie.  
 

 

 

 Z radością informujemy, że nasza placówka została przyjęta do tegorocznej edycji pro-

jektu "Wartości w pracy profilaktycznej i superwizyjnej" realizowanego przez Fundację 

„Instytut Edukacji Pozytywnej”, a finansowanego ze środków Ministerstwa Edukacji Narodo-

wej. 

Każda z 60 szkół biorących udział w projekcie będzie mogła skorzystać z pakietu szkoleniowego doty-

czącego wychowania i profilaktyki we współczesnej szkole, w tym: 

 rozwijania kompetencji nauczycieli w zakresie profilaktyki, 

 przygotowania do pracy wychowawczo-profilaktycznej z klasami, 

 budowania relacji i współpracy z rodzicami i otoczeniem szkoły w ramach działań wychowawczo-

profilaktycznych, 

 tworzenia i modyfikacji programów wychowawczo-profilaktycznych, 

 zagrożeń współczesnego świata i działania wychowawczo-profilaktyczne opartego o indywidualne 

podejście. 

Jednocześnie każda szkoła uzyska wsparcie w postaci grupowych i indywidualnych spotkań superwi-

zyjnych. W każdym cyklu szkoleniowym mają powstać także programy wychowania i profilaktyki  

z uwzględnieniem wypracowanych metod i wdrożeniem systemu superwizji w szkole. Eksperci Fundacji 

wspierający projekt w formie non profit dokonają analizy programów i ocenią ich spójność z potencjałem 

danej szkoły i potrzeb uczniów. 

Projekt "Wartoś ci w pracy profilaktycznej i śuperwizyjnej" 

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/217572/projekt_wartosci_w_pracy_profilaktycznej_i_superwizyjnej
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PICTURE EXCHANGE COMMUNICATION SYSTEM – część 2. 

 

W naszej placówce dzieci i młodzież mająca kłopoty z komunikacją 

uczęszcza na zajęcia Alternatywnych Metod Komunikacji prowadzonych 

przez mgr Izabelę Krawiec. Oto druga część artykułu przygotowany spe-

cjalnie dla Państwa przybliżający system komunikacji PESC—faza 2.  

Zapraszamy do artykułu. 

 

Faza druga – Rozwijanie spontaniczności/ odległość i wytrwałość 

Głównym celem tej części jest zwiększanie spontaniczności i wytrwałości ucznia w komunikowaniu się. 

Następuje generalizacja nabytych umiejętności w różnych sytuacjach życia codziennego. 

Nauczyciel przygotowuje tablicę lub książkę do porozumiewania się. Nie używa słownych podpowiedzi-

Kiedy ustali, czego uczeń w danym momencie potrzebuje, umieszcza odpowiedni symbol na tablicy lub 

w książce. 

Uczeń bierze symbol z tablicy/książki, podaje nauczycielowi, otrzymując w zamian żądaną rzecz lub ak-

tywność. 

Nauczyciel po otrzymaniu symbolu, odkłada go na tablicę lub do książki. 

Uczymy uczniów podchodzenia do: 

Nauczyciela / Partnera komunikacyjnego 

Do książki aby wziąć obrazek 

Z książką z pokoju do pokoju 

Uczeń powinien umieć przyciągnąć uwagę PK, gdy ten jest odwrócony plecami. Powinno się dążyć do-

konywania wymiany z wieloma partnerami komunikacyjnymi (wszyscy poinstruowani, którzy potrafią 

dostosować się do wymagań metody). 

Kryteria świadczące o opanowaniu Fazy II: uczeń potrafi samodzielnie pójść po symbol, podejść do roz-

mówcy i podać mu go w celu otrzymania żądanego przedmiotu lub aktywności. Uczeń powinien mieć 5-

10 wzmocnień.  

I.Krawiec 

 

 

 

 W dniu 14 października 2016 r. swoje piate urodziny obchodziło uroczyście 

Przedszkole Specjalne "Mamy Siebie" prowadzone przez Stowarzyszenie Pomocy 

Osobom Niepełnosprawnym i Ich Rodzinom "Mamy Siebie" przy Specjalnym 

Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. prof. Zofii Sękowskiej w Hrubieszowie. 

 

Przedszkolakom, dyrekcji, nauczycielom i pracownikom Przedszkola, Zarzą-

dowi, członkom i sympatykom Stowarzyszenia, a także Rodzicom składamy 

gratulacje i najlepsze życzenia na przyszłość. 

Przedśzkole "Mamy Siebie" ma juz  5 lat !!! 

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/199858/przedszkole_mamy_siebie_ma_juz_5_lat_
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Rozśtrzygnięcie konkurśu "Poz ary, powodzie i ro z ne 

codzienne z z ycia śprawy - śtraz ak zawśze pomoc śwą okaz e." 

 W Powiatowym Zespole Placówek Szkolno - Wychowawczych  

w dniu 10.10.2016 r. rozpoczęły się cykliczne spotkania profilaktyczne, które 

zostały przeprowadzane przez pracowników Państwowej Powiatowej Straży 

Pożarnej w Hrubieszowie: pana Damiana Lemińskiego, pana Michała  Pu-

szek i pana Kamila Zamościńskiego. Na pierwszym spotkaniu uczniowie 

mieli możliwość zapoznania się z opisem funkcjonowania Placówki Straży 

Pożarnej i dowiedzieli się z jakimi sytuacjami strażacy spotykają się na co 

dzień  

w swojej pracy. Również zapoznali się z wyposażeniem wozu strażackiego  

i jego funkcją. Uczniowie zdobyli wiedzę , która została im przekazana przez pana Michała w jaki spo-

sób  mają reagować na zasłabnięcia osób, co należy  zrobić i w jaki sposób pomóc  w takich sytuacjach 

życiowych. 

Kolejnym punktem drugiego spotkania profilaktycznego było połączenie profilaktyki pożarniczej z I edy-

cją Powiatowego konkursu plastycznego pod Hasłem: "Pożary, powodzie i różne codzienne z życia 

sprawy - strażak zawsze pomoc swą okaże." W dniu 16.01.2017 r. odbyło się uroczyste rozdanie na-

gród, dyplomów i podziękowań. Konkurs plastyczny został zorganizowany z myślą  o dzieciach i mło-

dzieży, dający możliwość poprzez sztukę zwrócić uwagę na ważne sytuacje, zdarzenia, które mogą zda-

rzyć się w codziennym naszym życiu. W rozstrzygnięciu konkursu brali udział przedstawiciele straży po-

żarnej: pani Katarzyna Dubicka, pan Piotr Sendecki, pan Piotr Bartko. 

Nagrody zdobyli: 

Kategoria Przedszkola: 
I miejsce - Piotr Wawrusiewicz, Lena Kaniuga 

II miejsce -Karol Zając, Anna Jóźwiak 

III miejsce - Jessica Klimek, Zuzanna Zawadzka 

Wyróżnienia: - Mikołaj Dmitroca, Wojciech Janiak, Weronika Sala 

Kategoria uczniowie klas 1-3: 
I miejsce - Mateusz Kornaszewski, Paweł Stankiewicz 

II miejsce - Jakub Marcych, Maciej Borzęcki 

III miejsce - Wiktoria Romańczuk, Anna Wiśniewska 

Wyróżnienia: Klaudia Gniecka, Kacper Kruk 

Kategoria uczniowie klas 4-6: 
I miejsce - Nicole Sas, Malwina Kosel 

II miejsce - Martyna Panasiewicz, Karol Kuczyński 

III miejsce - Jakub Piróg, Krzysztof Jędrzejewski 

Wyróżnienie: Kacper Greniuk 

Kategoria uczniowie Gimnazjum: 
I miejsce - Aleksandra Marzęta 

II miejsce - Karolina Niemczyk, Aleksandra Błaszczak 

III miejsce - Jowita Kielar 

Wyróżnienie: - Aleksandra Wojciechowska 

 

 Sponsorem nagród było Starostwo Powiatowe w Hrubieszowie. Za część profilaktyczną w połą-

czeniu z zawodami strażackimi byli odpowiedzialni pracownicy Państwowej Powiatowej Straży Pożar-

nej    w Hrubieszowie. Wszystkim organizatorom, osobom które uczestniczyły w spotkaniach profilak-

tycznych  w I edycji konkursu plastycznego,  uczestniczącym w spotkaniach profilaktycznych i konkurso-

wych a przede wszystkim   uczestnikom konkursu, nauczycielom, rodzicom składamy serdeczne gratula-

cje i  podziękowania  za zaangażowanie i dobroć waszych serc.  

Serdecznie dziękujemy. 

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/218134/rozstrzygniecie_konkursu_pozary_powodzie_i_rozne_codzienne_z_zyc
http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/218134/rozstrzygniecie_konkursu_pozary_powodzie_i_rozne_codzienne_z_zyc
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Wieczór wigilijny jest w tradycji polskiej najbardziej uroczystym i naj-

bardziej wzruszającym wieczorem w roku. Wigilia rozpoczyna święta 

Bożego Narodzenia. Rytuał wigilijnego stołu i wieczerzy, to dzisiaj naj-

bardziej znany zwyczaj spośród wielu pielęgnowanych. Przy nim, w ten 

wyjątkowy wieczór zasiada cała rodzina, łamie się opłatkiem, składa 

świąteczne życzenia, śpiewa kolędy i z dostojeństwem spożywa wigilijne 

potrawy. 

  Na przybranych odświętnie stołach królują postne dania. Zgodnie z tradycją powinno być ich 12  

i wszystkich należy spróbować, by zapewnić sobie pomyślność w nadchodzącym roku. W zależności 

od regionu Polski wigilijne dania różnią się od siebie, ale generalnie spożywa się postne zupy, ryby na 

zimno i na ciepło, pierogi i paszteciki z kapustą i grzybami, kapustę z grzybami lub grochem, kluski  

z makiem, kompot z suszonych owoców, kutię, makowiec i pierniki.                                  

Wigilia w różnych regionach Polski 

PODLASIE - W tutejszej kuchni widoczne są wpływy z Kresów, dlatego też wiele potraw wigilijnych również pochodzi  

z Ukrainy i Białorusi. Serwuje się kutię oraz kisiel z mąki owsianej. Najczęściej podawaną zupą jest postny barszcz  

z grzybami, a po nim zazwyczaj serwuje się smażoną rybę i słodkie kluski z makiem.  

 

ŚLĄSK - Tu tradycja nakazuje, aby stół był bogato zastawiony. Podaje się postne zupy, takie jak: zupa grzybowa lub ka-

puśnica z grzybami, postny żur albo słodka zupa migdałowa. Wśród ryb serwuje się karpia. Pojawiają się również śledzie, 

ale bardziej jako dodatek. Do ryb podaje się kartofle. Obowiązkowo pojawia się kapusta z grzybami oraz kluski z ziem-

niaków. Do dań zawsze obecnych na wigilijnym śląskim stole zaliczana jest moczka, a na deser podawana jest drożdżowa 

baba z bakaliami, słodkim dodatkiem do dań są suszone śliwki. 

 

WIELKOPOLSKA I POZNAŃ - Tutaj wśród dań wigilijnych królują zupa z konopi, groch z kapustą, pierogi z grzy-

bami, smażone grzyby. W Poznaniu oczywiście nie można obyć się bez ziemniaków serwowanych do wigilijnych dań, a do 

najbardziej popularnych słodyczy zalicza się szyszki z kaszy i bakaliami. 

 

WARMIA I MAZURY - Tu w wigilię podaje się barszcz lub zupy owocowe, śledzie w oleju, kasze przyrządzane na wiele 

sposobów oraz ziemniaki. Pierogi z kapustą i grzybami to też bardzo popularne danie. Natomiast w pierwszy i drugi dzień 

świąt na stół wkraczają gęś, mięso oraz ryby z mazurskich jezior. 

 

POMORZE i KASZUBY - ten region Polski jest bogaty we wszelakie ryby z morza i z jezior, na stołach wigilijnych jest 

ich mnóstwo, np. wędzone węgorze i wszelkie odmiany śledzi, np. duszone z jabłkami, śledzie po kaszubsku. Obok barsz-

czu serwowana jest zupa rybna. Popularne są również pierogi z rybnym farszem. Dania, a głównie ciasta, osładza się konfi-

turą z czerwonej róży. 

 

MAZOWSZE - Tutaj serwowane są zazwyczaj: barszcz z uszkami, ryby takie jak karp w śmietanie czy w galarecie, klu-

Kulinarne wyprawy po Polsce 
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ski  

z makiem, lub panierowane i smażone grzyby suszone oraz postny bigos. Do picia podawany jest kompot z suszu. Popularnym 

daniem jest także słodka kutia. Dawniej w bogatszych domach mieszczan na stole obowiązkowo była zupa rybna. Wśród ciast 

króluje makowiec i piernik, dawniej robiono galaretki z suszu. 

GÓRY i PODHALE - Góralska wigilia to proste, skromne, postne dania. Wiele 

 z nich przyrządza się z ziemniaków i podhalańskich serów, takich jak oscypek czy 

bundz. Tutaj króluje postna kwaśnica oraz  popularne są bukty – czyli kopytka czy 

moskole – podpłomyki z gotowanych ziemniaków. Serwowana jest również kapusta 

 i kłóty czyli kapusta z ziemniakami oraz gołąbki z ziemniakami i bryndzą. Słodyczy 

do dań dodają miód i suszone śliwki.  

Święta Bożego Narodzenia, to magiczny czas bycia razem, to magia opleciona zwycza-

jami, tradycjami i wierzeniami, to magiczna pora, kiedy wszystko się może zdarzyć i kiedy spełniają się życzenia. Uwielbiamy 

atmosferę tych najpiękniejszych świąt, przygotowuję się na nie przez cały adwent, bowiem  oprócz przeżyć duchowych, pachnące-

go lasem świerku, białego opłatka, z wielką przyjemnością przygotowuję wigilijny stół wraz z całym bogactwem smaków   

i zapachów.   

A.Kozicka  

 Bieżący semestr upływa w Grupach wychowawczych aktywnie i intensywnie. Młodzież angażuje 

się we wszystkie proponowane zajęcia, akcje, konkursy, różnorodne formy spędzania czasu wolnego. 

Przedstawiciele Grup wychowawczych zaprezentowali montaż słowno – muzyczny w czasie Święta Bia-

łej Laski wśród członków Polskiego Związku Niewidomych. Wychowankowie zaangażowali się  

w zbiórkę dla dzieci z najuboższych rodzin – zgromadzili środki w ramach akcji „Gorączka Złota”  

i „Góra grosza”. Samorząd Grup wychowawczych zorganizował „Wieczorki gier zręcznościowych”, 

wszyscy bez względu na wiek mogą wykazać się rywalizacją sportową czasie gry w mini bilard, bierki, 

warcaby.  

W ramach promowania zdrowego stylu życia wychowankowie wyjeżdżali na Krytą Pływalnie do Zamo-

ścia. Dużą popularnością cieszyły się konkursy plastyczne: „Karta bożonarodzeniowa”, „Choinka w mo-

im domu”. Nadal odbywa się „Konkurs czystości” – wychowankowie skupili się na świątecznych po-

rządkach w placówce. W listopadzie odbyło się wyjście do Muzeum im. Ks. Stanisława Staszica z okazji 

Wieczoru andrzejkowego. W grudniu tradycyjnie Grupy wychowawcze odwiedził Święty Mikołaj wraz 

ze swoimi Śnieżynkami dostarczył wiele radości i słodkości. W bieżącym semestrze odbył się cykl spo-

tkań „W krainie styropianowych ozdób”. Były to spotkania warsztatowe dla rodziców, dzieci. Wycho-

wankowie uczestniczyli w integracyjnym spotkaniu plastycznym z uczniami Szkoły Podstawowej  

w Werbkowicach oraz w warsztatach szkoleniowych na temat wolontariatu zorganizowanego przez PCK 

Oddział w Lublinie. Wychowankowie chętnie i aktywnie uczestniczą w proponowanych formach spę-

dzania czasu rozwijając w ten sposób swe zdolności, umiejętności i pasje.    

K.Naja 

Z życia Grup wychowawczych…. 



Warsztaty z doradcą zawodo-

wym 

 Uczniowie szkoły zawodowej od 

października rozpoczęli  cykliczne 

spotkania się z panią mgr Malwi-

ną Filańską – Marcych - doradcą 

zawodowym z Młodzieżowego 

Centrum Kariery. Młodzi ludzie 

aby przygotować się do realizowa-

nia ścieżki zawodowej muszą po-

znać własne zasoby cech, umiejęt-

ności, mocne strony, preferencje 

oraz kompetencje osobiste. Prowa-

dzone warsztaty polegają na reali-

zacji tych założeń. Uczestnicy wy-

pełniają różne testy, ankiety i kwe-

stionariusze. Uzyskują wiedzę  

o swoich zainteresowaniach, moc-

nych i słabych stronach oraz jak 

przygotować się do funkcjonowa-

nia na rynku pracy. W czasie ta-

kich zajęć uczniowie mogą doko-

nać adekwatnej samooceny swoich 

zdolności i umiejętności, określić 

konkretne zmiany w sposobie my-

ślenia i działania. 

Zajęcia z panią Malwiną oprócz 

możliwości otrzymania informacji 

zwrotnych od kolegów i koleżanek 

umożliwiają także pokonywanie 

osobistych barier związanych  

z funkcjonowaniem społecznym. 

Tak więc podczas zajęć uczniowie 

doskonalą swoje umiejętności in-

terpersonalne i uzyskują niezbędne 

informacje edukacyjne i zawodo-

we. 

Warsztaty z florystą 

Grupa zdolnych uczniów doskona-

li swoje umiejętności z zakresu 

bukieciarstwa. Pod profesjonal-

nym okiem pani Doroty Kidyby 

wykonują przepiękne dekoracje 

inspirowane barwami pory ro-

ku.   Największą radość sprawiają 

uczestnikom samodzielnie wyko-

nane kompozycje kwiatowe 

oraz stroiki z suszonych kwia-

tów, szyszek czy liści. Prowa-

dząca w czasie warsztatów 

omawia teorię barw, kompozy-

cji oraz zasady obowiązujące 

przy tworzeniu z dekoracji  

z różnych materiałów. W czasie 

warsztatów wykorzystywany 

jest sprzęt oraz materiały nie-

zbędne do pracy florysty. 

 Realizacja powyższego zada-

nia możliwa była dzięki uzyska-

nej dotacji z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej 

w Lublinie.  Zadanie zostało 

dofinansowane przez Woje-

wództwo Lubelskie ze środ-

ków PFRON. 

 

Mistrzostwa Województwa 

Lubelskiego w Piłce Nożnej 

do lat 16 Zamość 2016 

W dniu 11.10 2016 w Zamościu 

odbyły się Mistrzostwa Woje-

wództwa Lubelskiego w Piłce 

Nożnej do lat 16. W zawodach 

uczestniczyli zawodnicy z pię-

ciu  ośrodków: Lublin Nr 

4,   Świdnik, Zamość, Toma-

szów Lubelski oraz Hrubie-

szów. Nasza drużyna zaprezen-

towała bardzo dobry poziom 

gry, co w efekcie pozwoliło za-

jąć nam II miejsce. Ponadto  

z naszej drużyny Opszyński 

Kamil został wybranym na naj-

lepszego zawodnika turnieju. 

Wszystkim zawodnikom oczy-

wiście gratulujemy i życzymy 

dalszych sukcesów sportowych. 

 

„Muzyka relaksacyjna jako 

metoda stymulacji polisenso-

rycznej wykorzystywana do 

pracy z dziećmi niepełno-

sprawnymi intelektualnie  
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w stopniu głębokim"- szkole-

nie 

      W dniu 12 październi-

ka  2016 roku pani Justyna 

Grochecka przeprowadziła 

szkolenie „Muzyka relaksacyj-

na jako metoda stymulacji po-

lisensorycznej wykorzystywa-

na do pracy z  dziećmi niepeł-

nosprawnymi intelektualnie  

w stopniu głębokim" dla nau-

czycieli z zespołów rewalidacyj-

no – wychowawczych.  

Celem szkolenia było przekaza-

nie informacji, w jaki sposób 

można wykorzystać muzykę  

i ćwiczenia relaksacyjne do pra-

cy z osobami niepełnosprawny-

mi intelektualnie w stopniu głę-

bokim. Prowadząca przedstawiła 

metody pracy stosowane w nau-

czaniu osób z  niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu głę-

bokim, podała korzyści płynące 

z zastosowania metody relaksa-

cji oraz zaprezentowała przykła-

dowe zabawy i ćwiczenia relak-

sacyjne. 

 

Wizyta żołnierzy II Pułku 

Rozpoznawczego z Hrubie-

szowa w grupach wychowaw-

czych 

W dniu 12.10.2016 r. grupy wy-

chowawcze gościły żołnierzy  

z II Pułku Rozpoznawczego  

z Hrubieszowa. Dzieci i mło-

dzież mogły poznać pracę żoł-

nierzy i ich codzienne funkcjo-

nowanie w warunkach extremal-

nych. Największym zaintereso-

waniem cieszyła się jazda samo-

chodem wojskowym. Żołnierze 

zaprezentowali zdjęcia i filmy  

z wielu wyjazdów, poligonów, 

skoków spadochronowych i ćwi-

czeń. Na zakończenie dzieci zo-

W telegraficznym skrócie 
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http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/199588/wizyta_zolnierzy_ii_pulku_rozpoznawczego_z_hrubieszowa_w_grupach
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stały obdarowanie pięknymi 

prezentami. 

Serdecznie dziękujemy za wi-

zytę, piękne prezenty i zapra-

szamy ponownie. 

 
IX Regionalny Turniej Badmin-
tona Olimpiad Specjalnych 

         W czwartek 20.10.2016r. 

w Olbięcinie odbył się IX Re-

gionalny Turniej Badmintona 

Olimpiad Specjalnych. 

       W zawodach brali udział 

zawodnicy z terenowych klu-

bów OS z woj. Lubelskiego. 

Naszą placówkę reprezentowa-

li: Jowita Kielar która zajęła I 

miejsce w swojej grupie, jed-

nocześnie zapewniając sobie 

start w zawodach ogólnopol-

skich  oraz Łukasz Kondrat 

który ostatecznie zajął miejsce 

III . 

 
Konkurs plastyczny „Bajeczna 
jesień” 

             21 października 2016 

roku odbyło się rozstrzygnięcie 

szkolnego konkursu plastycz-

nego „Bajeczna jesień”, który 

skierowany był do uczniów  

z zespołów rewalidacyjno – 

wychowawczych oraz uczniów 

edukacji wczesnoszkolnej. 

        Celem naszego konkursu 

było  uwrażliwienie uczniów 

na piękno otaczającego nas 

świata, rozwijanie sprawności 

manualnej w zakresie technik 

plastycznych kształtowanie 

uzdolnień artystycznych, 

wzmacnianie wiary we własne 

możliwości. 

Na konkurs wpłynęło 31 prac. 

Ocenie podlegała przede 

wszystkim pomysłowość, wy-

konane techniki, walory arty-

styczne. Prace były oceniane  

w dwóch kategoriach : 

zespoły rewalidacyjno – wy-

chowawcze. 

Nagrody otrzymali : 

I nagroda – Aleksandra 

Szumska 

II nagroda – Karolina Kołtun 

III nagroda – Natalia Szpakow-

ska 
klasy edukacji wczesnoszkolnej: 

Nagrody otrzymali : 

I nagroda – Aleksandra Lizak 

II nagroda – Jakub Wójcik 

III nagroda – Hubert Wichnie-

wicz 
Wyróżnione prace : 

Aleksandra Nowaczeska 

Grzegorz Pietrycki 
Serdecznie dziękujemy wszystkim 

uczestnikom oraz ich opiekunom 

za udział w konkursie. Gratuluje-

my i zapraszamy do obejrzenia 

wystawy pokonkursowej. 

 
Warsztaty z Klanzą - Bajkoterapia 

22 października 2016 r. grupa kre-

atywnych nauczycieli naszego 

ośrodka brała udział w warsztato-

wym szkoleniu Bajkoterapia, 

które poprowadziła trener: pani 

Halina Kubarska-Klimek 

Warsztaty szczególnie skierowane 

były do nauczycieli z pasją, po-

szukujących świeżego spojrzenia 

na pracę z dziećmi, ceniącymi do-

bry nastrój i empatię. Pokazały 

możliwości wykorzystania bajek  

i opowiadań terapeutycznych  

w pracy wychowawczej z dziećmi 

oraz sposoby jak za pomocą bajek 

pomóc dzieciom poradzić sobie 

 z podstawowymi emocjami zło-

ścią, strachem, agresją. Uczestni-

cy zapoznali się z podstawowymi 

rodzajami bajek, sposobami pracy 

z bajką.  

 
Warsztaty kulinarne  

Warsztaty kulinarne prowadzone 

przez pana Marcina Sikorę - szefa 

kuchni renomowanej restauracji, 

realizowane są w ramach projektu 

„Od kreatywności do samodziel-

ności”. Te zajęcia to przepyszna 

podróż do krainy smaku, aromatu 

oraz kompozycji składników  

w różnych odsłonach.  W czasie 

warsztatów uczestnicy poznają 

tajniki kuchni, bawią się smakiem, 

kolorem, dodatkami, ułożeniem 

na talerzu. 

 Realizacja powyższego zada-

nia możliwa jest dzięki uzyska-

nej dotacji z Regionalnego 

Ośrodka Polityki Społecznej  

w Lublinie. Zadanie zostało 

dofinansowane przez Woje-

wództwo Lubelskie ze środków 

PFRON. 

 
Aktywni w społeczności - szkole-
nie liderów 

Grupa nauczycieli i wycho-

wawców uczestniczy w projek-

cie „Aktywni w społeczności" 

realizowanym przez Fundację 

Aktywności Obywatelskiej. 

Uczestnikami szkolenia są oso-

by, które działają na rzecz swo-

ich społeczności lokalnych oraz 

mają ciekawe pomysły i wspól-

nie z innymi mieszkańcami 

chcą  je zrealizować. W czasie 

warsztatów uczestnicy przygo-

towują się do podejmowania 

różnorodnych inicjatyw spo-

łecznych, nabywają kompeten-

cje społeczne oraz ciekawe, ak-

tywnie i twórczo spędzają czas. 

Udział w tym projekcie umożli-

wi jego uczestnikom zrealizo-

wanie sfinansowanych przez 

organizatorów inicjatyw i po-

mysłów w swoich społeczno-

ściach. 

 
Szkolny konkurs "Kocham Cię 
Polsko" 

Z okazji Rocznicy Odzyskania 

Niepodległości przez Polskę 

wychowawcy klas nauczania 

zintegrowanego zorganizowali 

konkurs pod znanym z telewizji 

tytułem  „Kocham Cię Polsko”. 

Celem konkursu było utrwale-

nie zasad patriotycznego wy-

chowania, poszerzenie wiado-

mości z zakresu historii pań-

stwa polskiego oraz wdrożenie 

uczniów do współpracy i zdro-

wej rywalizacji. Uczestnicy 

konkursu rywalizowali  

w dwóch grupach pod histo-

rycznymi  nazwami Słowianie  

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/200939/ix_regionalny_turniej_badmintona_olimpiad_specjalnych
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http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/204504/szkolny_konkurs_kocham_cie_polsko
http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/204504/szkolny_konkurs_kocham_cie_polsko


i Polanie. Zwycięscy otrzymali 

nagrody książkowe. Były rów-

nież słodycze jako nagrody po-

cieszenia. 

 
Wizyta studyjna członków 
PSOUU i LFOON 

W poniedziałek nasza placów-

kę odwiedzili niecodzienni go-

ście: wolontariusze, rodzice  

i opiekunowie dzieci niepełno-

sprawnych, członkowie Polskiego 

Stowarzyszenia na rzecz Osób  

z Niepełnosprawnością Intelektu-

alną związanych z placówkami 

działającymi na terenie woje-

wództwa lubelskiego. Wizyta stu-

dyjna w naszej placówce miała na 

celu prezentację działalno-

ści  Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego 

im. prof. Zofii Sękowskiej oraz 

Niepublicznego Przedszkola 

Specjalnego „Mamy Siebie”. 

Po prezentacji i licznych pyta-

niach był czas na zwiedzanie 

pracowni, sal dydaktycznych, 

TEN NUMER GAZETKI PRZYGOTOWALI: 

Izabela Duławska-Kula, Grażyna Komendacka,  Joanna Cedro, Katarzyna Naja,  Agnieszka Kozicka, Izabela Krawiec, Paweł 

Nowak 

 Część informacji i zdjęć zawartych w gazetce pochodzą ze strony  http://pzpswhrubieszow.pl/ 

Szata graficzna: Izabela Duławska-Kula 

Dyrekcja, wychowawcy oraz wychowankowie Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego  

w PZPSW w Hrubieszowie składają z serca płynące podziękowania  osobom, które odpowiedziały na 

naszą prośbę i podzieliły się z nami puzzlami, grami edukacyjnymi, grami planszowymi, zabawkami, 

książkami, meblami. Przedmioty te posłużą nam przez wiele lat do prowadzenia  zajęć, a przede wszyst-

kim przyczynią się do aktywnego spędzania czasu wolnego. Jesteśmy bardzo wdzięczni i wiemy, że oka-

zane nam dobro do Państwa powróci. 

  

Dziękujemy serdecznie za dobre serce, które pochyla się nad tymi, którzy potrzebują pomocy, za 

wrażliwą duszę, która przynagla do czynienia dobra, za bezinteresowną pomoc i życzliwość: 

 

Pani Anna Bronicka 

Pani Aneta Środa 

Pani Jolanta Kramek 

Pani Izabela Otręba 

Pani Anna Kozłowska 

Pani Dorota Bobak 

Pani Justyna Radomińska 

Pani Dorota Nieczyporowska 

Pani Aneta Nowaczewska 

Pani Anna Nowosadzka 

Pani Sylwia Watras 

Pani Teresa Grycaj 

Pani Marzena Bazylewicz  

Pani Agnieszka Sawicka 

Pani Renata Dziewulska  

Pani Aleksandra Wlaź 

Parafianie  Kościoła Świętego Michała Archanioła w Werbkowicach 

Aleksandra i Izabela Obszyńska 

Pani Izabela Łukasik 

Pani Malwina Filiańska - Marcych 

Pani Julia Majewska 

Pan Jakub Hanc 

Z śerca płynące podziękowania 

http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/205147/wizyta_studyjna_czlonkow_psouu_i_lfoon
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http://pzpswhrubieszow.pl/wiadomosci/1/wiadomosc/204130/z_serca_plynace_podziekowania

