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w Brodnicy 

Dyrektor – Anna Słomińska 
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Kadra pedagogiczna 

na dzień 03.09.2018 roku  

1. Anna Słomińska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, 

2. Anna Rutkowska – Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych, 

3. Katarzyna Jackiewicz – Pedagog szkolny, 

4. Bożena Błaszkiewicz,  

5. Monika Borkowska,  

6. Danuta Dudek,  

7. Michał Gutkowski,  

8. Beata Górska,  

9. Dorota Jamroży,  

10. Rafał Kinczewski,  

11. Mariola Klimek,  

12. Małgorzata Krajewska,  

13. Jolanta Król,  

14. Ewelina Kulwicka, 

15. Małgorzata Krzykalska,  

16. Agnieszka Mianecka,  

17. Jerzy Ochlak,  

18. Jolanta Onak,  

19. Barbara Przeracka,  

20. Monika Rochewicz,  

21. Iwona Roszak,  

22. Rafał Rychlewski,  

23. Bożena Smoła,  

24. Barbara Sobieszyńska,  

25. Jolanta Tobiasz-Grabowska,  

26. Emilia Wojtera,  

27. MałgorzataWróblewska,  

28. Iwona Zarębska. 
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Kadra niepedagogiczna 
 

 

 

1. Bożena Borysiak, 

2. Grażyna Babska,  

3. Maria Brzóskiewicz,  

4. Halina Defańska,  

5. Iwona Fagasińska,  

6. Justyna Gulczyńska, 

7. Mirosława Jasieniecka,  

8. Aneta Kamińska, 

9. Władysława Kasprowicz,  

10. Jadwiga Kasprzycka,  

11. Barbara Królikowska,  

12. Sylwia Pastuszek,  

13. Helena Piotrowicz, 

14. Leszek Słomiński. 

 

 

Rada Rodziców 

 

 

1. Edyta Jaworska – przewodnicząca, 

2. Małgorzata Kulwicka – skarbnik, 

3. Anita Piotrowicz – sekretarz. 
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W skład 

Zespołu Szkół Specjalnych 

w Brodnicy wchodzą: 

 

I. Szkoła Podstawowa Specjalna: 

1. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym: 

• Klasa I-III – wychowawca Iwona Roszak,  

• Klasa IV – wychowawca Małgorzata Krzykalska,  

• Klasa V-VI – wychowawca Beata Górska,  

• Klasa VII – wychowawca Małgorzata Krajewska.  

2. Klasy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym i autyzmem: 

• Klasa I-II – wychowawca Danuta Dudek,  

• Klasa V-VI – wychowawca Barbara Sobieszyńska,  

• Klasa VI – wychowawca Jerzy Ochlak,  

• Klasa VI-VIII – wychowawca Agnieszka Mianecka.  

3. Klasa gimnazjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym: 

• Klasa III – wychowawca Monika Borkowska.  

II. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• Klasa I – wychowawca Michał Gutkowski,  

• Klasa I-II – wychowawca Rafał Rychlewski,  

• Klasa III – wychowawca Iwona Zarębska.  

III. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla osób z niepełnosprawnością 

intelektualną  w stopniu głębokim:  

• Zespołowe zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w szkole,  

• Indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone w domu. 

IV. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. 
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Z życia szkoły… 
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1. Witaj szkoło, żegnajcie wakacje! 

Początek roku szkolnego to ważna data 

w kalendarzu każdego ucznia. Kończy ona bowiem 

wspaniały czas wakacji i jednocześnie rozpoczyna 

nowy, pełen wyzwań rok szkolny.  

3 września 2018 roku uczniów, rodziców 

i pracowników szkoły powitała na uroczystym apelu 

inauguracyjnym Pani Dyrektor Anna Słomińska. 

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego. 

Po odśpiewaniu hymnu, Pani Dyrektor przedstawiła wszystkim zebranym przydział uczniów 

do klas i ich wychowawców oraz przypomniała zasady bezpieczeństwa w drodze do szkoły 

i powrotu do domu. Następnie, Katarzyna Jackiewicz – Pedagog Szkolny omówiła organizację 

dożywiania i zapewnienia podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych 

dla wszystkich uczniów. Po uroczystym apelu uczniowie i ich rodzice wraz z wychowawcami 

udali się do swoich klas, gdzie otrzymali ważne informacje. 

  

                                           „Żegnajcie lasy zielone, 

Żegnajcie rzeki błękitne. 

Już wrzesień idzie przez łąki 

I wrzosem liliowo kwitnie. 

Już się zwołują jaskółki, 

Już bocian rozkłada skrzydła, 

Żurawie lecą po niebie, 

Jak na dawnych malowidłach. 

Żegnajcie, letnie przygody, 

Czas już powracać do domu. 

Złocą, czerwienią się liście 

dębów, jesionów i klonów.  

Witaj nam, szkoło radosna, 

grająca dzwonkiem co rano! 

Dzień dobry, szkoło wesoła”. 
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2. Apel – „Bezpieczny uczeń” 

 Dnia 13 września 2018 roku w naszej szkole odbył się apel dotyczący bezpieczeństwa. 

Zgromadzeni uczniowie zostali zapoznani z przepisami związanymi z ruchem pieszych.  

Pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz w czasie prezentacji omówiła zasady 

bezpiecznego poruszania się w drodze do szkoły i do domu. Następnie Rafał Rychlewski 

przypomniał dzieciom i pracownikom szkoły przebieg dróg ewakuacyjnych oraz zasady 

postępowania w czasie opuszczania budynku. Małgorzata Krajewska z pomocą uczniów klasy 

VII Szkoły Podstawowej Specjalnej: Karoliny Cholewczyńskiej i Marcelego Kulwickiego, 

pokazała sposoby udzielania pierwszej pomocy w przypadku krwotoku oraz ataku epilepsji. 

Przypomniała również numery telefonów alarmowych. Na koniec spotkania Jerzy Ochlak 

omówił zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu przez dzieci i młodzież. Zwrócił także 

uwagę na zasady korzystania z telefonów komórkowych w czasie zajęć i przerw. 
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3. Sprzątanie Świata 

21 września 2018 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyła się dwudziesta piąta 

jubileuszowa akcja ,,Sprzątanie Świata – Polska”. Pedagog szkolny – Katarzyna Jackiewicz 

rozdała rękawice 

i worki, które wcześniej 

odebrała z Wydziału 

Ochrony Środowiska 

Starostwa Powiatowego 

w Brodnicy.  

Uczniowie wraz z nauczycielami zbierali śmieci na terenie szkoły i ulicach 

znajdujących się w jej okolicach. Sprzątanie było okazją do przypomnienia zasad segregacji 

odpadów i odpowiedzialności wszystkich ludzi za czystość otaczającego nas środowiska. 

Nauczyciele zwracali również uwagę dzieciom i młodzieży na bezpieczeństwo na drodze, 

utrwalając jednocześnie zasady ruchu pieszych. Uczniowie jak co roku z dużym 

zaangażowaniem brali udział w akcji. 
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4. 20-lecie Powiatu Brodnickiego 

W sobotę 22 września nasza szkoła uczestniczyła w uroczystościach związanych 

z jubileuszem 20-lecia Powiatu Brodnickiego, które miały miejsce w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Brodnicy. Po oficjalnym spotkaniu w auli liceum, w którym brała udział 

nasza Pani Dyrektor Anna Słomińska, wszyscy zaproszeni goście przenieśli się na halę 

sportową, gdzie został zaprezentowany jubileuszowy film. Po projekcji odbyły się bardzo 

ciekawe występy artystyczne w wykonaniu uczniów I Liceum Ogólnokształcącego oraz 

zespołów ludowych z powiatu brodnickiego. W trakcie występów prezentowały się także 

stoiska kół gospodyń wiejskich z terenu powiatu brodnickiego oraz stoiska szkół powiatowych.  

Nasza szkoła ustawiła na hali pełnowymiarowy tor do gry w bocce oraz miękkie klocki 

i ciekawe pomoce z których korzystają nasi uczniowie. Nasze stoisko odwiedziło wielu gości, 

którzy byli bardzo zainteresowani tym co prezentujemy, a szczególnie zasadami gry w bocce. 

Doszło do kilkunastu gier pokazowych, jednak ta najciekawsza została rozegrana pomiędzy 

Starostą Świeckim Panem Franciszkiem Koszowskim, a Starostą naszego powiatu – Panem 

Piotrem Boińskim. Rywalizacja przebiegała w przyjaznej atmosferze, jednak w końcowej 

klasyfikacji wygrał Starosta Świecki. Już planujemy rewanż, może nawet w naszej szkole.  

To był ciekawie spędzony czas. Mieliśmy okazję degustować pyszne potrawy 

na stoiskach kół gospodyń wiejskich, oglądaliśmy solistów i zespoły muzyczne na scenie, 

zapoznaliśmy się z ofertą szkół powiatowych i co ważne promowaliśmy naszą szkołę. 
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5. Dzień Chłopaka 

 W piątek 28 września 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 

bawili się w holu szkolnym z okazji Dnia Chłopca. Wszystkich zgromadzonych wspólnie 

powitały: pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz i uczennica klasy I Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy – Adriana Jaworska. 

Adriana złożyła życzenia wszystkim młodszym i starszym panom dedykując 

im jednocześnie wykonywaną przez siebie piosenkę. Po występie rozpoczęła się zabawa 

taneczna w rytm ulubionej przez uczniów rytmicznej muzyki. Z dziećmi tradycyjnie bawili 

się ich nauczyciele i opiekunowie. Dyskotekę zorganizowali: Katarzyna Jackiewicz i Jerzy 

Ochlak. 
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6. Wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Górznie 

 1 października 2018 roku uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej z Brodnicy 

pojechali w ramach projektu edukacyjnego „Woda źródłem życia” na wycieczkę do Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Górznie. Uczniowie wraz z organizatorką projektu Bożeną Smoła 

i opiekunem grupy Iwoną Roszak mieli okazję uczestniczyć w warsztatach na temat wody. 

W trakcie projektu uczniowie poznali właściwości wody i jej rolę w życiu człowieka. 

Przeprowadzili również doświadczenia i filtrowali zanieczyszczoną wodę z jeziora – 

eksperyment z wykorzystaniem filtrów z waty, gazy, bibuły.  

Zwieńczeniem wycieczki był pyszny obiad dla wszystkich jej uczestników. Po wspólnym 

biesiadowaniu uczniowie otrzymali koszulki i czapki od sponsora warsztatów – Ośrodka 

Edukacji Ekologicznej w Górznie. Fundatorem wycieczki był Pan Paweł Durszlewicz. 
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7. Wkopanie „Dębu XX-lecia” 

 W poniedziałek 1 października 2018 roku na terenie Zespołu Szkół Specjalnych 

w Brodnicy został posadzony dąb, który na ręce Pani Dyrektor Anny Słomińskiej, przekazał 

Starosta Pan Piotr Boiński podczas obchodów uroczystości XX-lecia Powiatu Brodnickiego. 

W tym ważnym wydarzeniu brali udział uczniowie, nauczyciele oraz Pani Dyrektor Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy – Hanna Królikowska. Zanim piękne drzewo 

zostało wkopane w ziemię, Pani Dyrektor Anna 

Słomińska przypomniała uczniom historię powstania 

naszego powiatu oraz fakt, że ten dąb symbolizuje 

100-lecie odzyskania niepodległości przez naszą 

Ojczyznę. Na koniec wspólnymi siłami posadziliśmy 

„Nasze Drzewo”. Mamy nadzieję, że wyrośnie bardzo 

duże i dostojne. Będziemy o nie dbać by kolejne 

pokolenia miały pamiątkę tych ważnych wydarzeń. 

Była to bardzo miła i ciekawa uroczystość. 
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8. Wycieczka szkolna do Wioski Mydlarskiej „Teodoryk” 

Dnia 9 października 2018 roku uczniowie klas I-II oraz V-VIII Szkoły Podstawowej 

Specjalnej uczestniczyli w wycieczce szkolnej do Wioski Mydlarskiej „Teodoryk” Fiałki 

nieopodal Górzna. Dzieci wraz z opiekunami i kierownikiem wycieczki Agnieszką Mianecką 

brali udział w zajęciach warsztatowych.  

Wszyscy uczestnicy z wielką radością zabrali się do pracy i wytworzyli samodzielnie 

piękne, a przede wszystkim w pełni naturalne mydło. Uczniowie podczas zajęć poznali 

nie tylko różne rodzaje mydła, ale także jego właściwości. 

Największą atrakcją podczas tworzenia mydła i soli 

zapachowej do kąpieli była możliwość własnego 

dobierania ich składników. Każdy z uczestników 

na pamiątkę zabrał własnoręcznie wykonane produkty. 

Zajęcia mydlarskie były nie tylko przyjemnością, 

ale także ogromną dawką wiedzy historycznej 

i kulturowej.  
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9. „Ty też możesz podać pomocną łapę” 

10 października 2018 roku uczniowie klas: VI-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej 

oraz młodzież Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: klasa I i III jak co roku jesienią 

odwiedzili Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt „Reksio” w Brodnicy. Uczniowie wraz 

z wychowawcami poszczególnych klas mieli okazję zobaczyć nowych lokatorów schroniska 

oraz poznać ich smutną historię.  

Kierownik i pracownicy podzielili się swoją wiedzą i doświadczeniem na temat pracy 

w schronisku, wyjaśnili jak należy dbać o zwierzęta. Opowiedzieli również jakich należy 

dopełnić formalności, aby zostać ich opiekunem. 

Uczniowie mogli sprawić trochę radości czworonożnym 

pupilom, bawiąc się z nimi oraz przekazując im karmę. 

Po krótkiej wizycie u zwierzaków pracownicy schroniska, 

jak dotychczas ugościli nas przy ognisku. Po skosztowaniu 

kiełbasek oraz słodkich wypieków powróciliśmy na zajęcia 

do szkoły. Organizatorem wyjścia do schroniska był Michał 

Gutkowski. 
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10.  Dzień Edukacji Narodowej 

12.10.2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej, której celem było 

kształtowanie szacunku wśród 

uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

dla pracy wszystkich pracowników 

szkoły.  

W części artystycznej 

i recytatorskiej udział brali 

następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

− Amelia Piotrowska – klasa I,  

− Dawid Górski – klasa I,  

− Hubert Kostrzewski – klasa III,  

− Sandra Sikorska – klasa III, 

− Fabian Wysocki – klasa VI,  

− Karolina Cholewczyńska – klasa VII,  

− Anita Świeczak – klasa VII, 

Klasy gimnazjalne: 

− Adrian Cieczko – klasa III, 

− Wojciech Fortuński – klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:  

− Mariusz Malinowski – klasa I, 

− Natalia Malinowska – klasa I, 

− Adrian Jabłoński – klasa I, 

− Jakub Filipski – klasa I, 

− Katarzyna Charysz – klasa I, 

− Ewelina Chmielewska – klasa I, 

− Kamil Jankowski – klasa I, 

− Joanna Dombrowska – klasa III, 
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− Wojciech Kamiński – klasa III, 

− Łukasz Petla – klasa III. 

Recytacje wierszy były przeplatane śpiewem piosenek w wykonaniu Zespołu 

Muzycznego pod kierunkiem Rafała Rychlewskiego. Miłym zaskoczeniem dla całej kadry 

szkolnej był kabaret z okazji „Dnia Nauczyciela” w wykonaniu uczniów i Eweliny Kulwickiej. 

Na koniec części artystycznej Iwona Roszak wystąpiła ze swoją klasą z piosenką pt. „Piosenka 

dla nauczyciela”. 

Apel zakończył się podziękowaniem i wręczeniem kwiatów dla Pani Dyrektor 

i Wicedyrektor oraz wręczeniem laurek dla wszystkich pracowników szkoły. Za piękne 

występy z okazji Dnia Nauczyciela, Pani Dyrektor wynagrodziła wszystkich uczniów godzinną 

zabawą w rytm ulubionej muzyki. Uroczystość przygotowali: Bożena Smoła, Rafał 

Rychlewski, Michał Gutkowski i Ewelina Kulwicka. 
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11.  Turniej Kręglarski 

12.10.2018 roku odbył się na terenie Kręgielni w Ośrodku Sportu i Rekreacji 

w Brodnicy Integracyjny Turniej Kręglarski. Organizatorem imprezy było Towarzystwo 

Rodziców Dzieci Specjalnej Troski oraz Rada Programowa Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Brodnicy. Celem imprezy była:  

− popularyzacja i rozwój kręglarstwa jako sportu dla każdego, 

− propagowanie aktywności ruchowej wśród osób niepełnosprawnych, 

− integracja społeczna uczestników zadania. 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentowali: Łukasz Petla (klasa III Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy), Mariusz Malinowski (klasa I Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy), Jakub Malinowski (klasa III gimnazjalna), Adrian 

Jabłoński (klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy). Opiekę na zawodach 

sprawowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski. Zawodnicy naszej szkoły zdobyli 4 miejsce 

w turnieju i otrzymali puchar. 
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12.  Upiorne wakacje z Draculą  

16 października 2018 roku uczniowie: klasy III gimnazjalnej oraz klasy I Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami udali się na upiornie zabawną 

projekcję filmu „Hotel Transylwania 3/2D” do kina „Bałtyk” w Rypinie. Tym razem 

uczestniczy wycieczki wraz z rodziną Draculi wybrali się na ekskluzywne wakacje. Film swoją 

fabułą i akcją przeniósł uczestników w niesamowite, egzotyczne miejsca, a zabawne teksty 

wielokrotnie bawiły do łez. Celem wyjazdu było 

poznanie roli kina we współczesnym świecie 

oraz kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

aktywny odbiór sztuki filmowej. Ponadto młodzież 

miała okazję dokonać samodzielnego zakupu biletów 

w kasie kina. Po zakończonym seansie, pełni dobrego 

humoru powróciliśmy na zajęcia do szkoły. 

Kierownikiem wycieczki była Monika Borkowska.  
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13.  Przechwałki plastyczne 

Dnia 24 października 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 

wzięli udział w VIII edycji turnieju rysunkowego „Przechwałki plastyczne”. 

Pomysłodawcą i koordynatorem turnieju w Szkole Podstawowej nr 19 Toruniu była Pani Alina 

Arciszewska-Binnebesel.  

Impreza miała na celu 

zachęcenie dzieci i młodzieży ze 

szkół ogólnodostępnych i specjalnych 

do rozwijania zdolności plastycznych 

i promowania własnej twórczości 

na szerszym forum. Ponadto 

uczestnicy turnieju mogli zdobyć 

umiejętność rysowania z natury oraz 

pogłębić umiejętność wnikliwej obserwacji, a poprzez kontakt ze sztuką uwrażliwiali się na 

otaczające piękno. Nasi uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Moniki Borkowskiej, Michała 

Gutkowskiego oraz Marioli Klimek przedstawiali przy pomocy różnorodnych narzędzi 

i środków wyrazu plastycznego martwą naturę. W trakcie przerwy organizatorzy poczęstowali 

zaproszonych gości ciepłą herbatą oraz drożdżówkami. Po zakończeniu zadania uczestnicy 

turnieju mieli okazję zaprezentować swoje dzieła pozostałym osobom. Pani Dyrektor Alicja 

Golon wręczyła wszystkim uczniom pamiątkowe dyplomy oraz medale. Ostatnim punktem 

wycieczki była restauracja Mc Donald’s/KFC, podczas której uczniowie mogli poćwiczyć 

składanie zamówień, operowanie pieniędzmi oraz samoobsługę. W „Przechwałkach 

plastycznych” brali udział następujący uczniowie:  

Marceli Kulwicki – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,  

Adrian Cieczko, Wojciech Fortuński, Jakub Malinowski - klasa III gimnazjalna, 

Katarzyna Charysz, Ewelina Chmielewska, Jakub Filipski, Adrian Jabłoński, Kamil 

Jankowski, Paweł Kostrzewski, Mariusz Malinowski, Natalia Malinowska – klasa I Szkoła 

Specjalna Przysposabiająca do Pracy 

Anna Grąska – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Kierownikiem wycieczki była Monika Borkowska.  
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14.  Wycieczka do Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy  

Dnia 23 października 2018 roku uczniowie klas V-VI i VII 

Szkoły Podstawowej Specjalnej wraz z wychowawcami w ramach 

realizacji projektu edukacyjnego „Dbam o bezpieczeństwo swoje 

i innych”, odwiedzili policjantów pracujących w Komendzie 

Powiatowej Policji w Brodnicy. Uczniowie byli zachwyceni 

prezentacją umiejętności psa policyjnego, który wraz ze swoim 

opiekunem na co dzień pomaga w tropieniu ludzi i odnajdywaniu 

przedmiotów pochodzących na przykład z włamań. Pani sierżant 

sztabowy Sylwia Aleksandrowicz opowiedziała na czym polega 

praca policjantów i pracowników cywilnych zatrudnionych 

w komendzie. Przypomniała uczniom ważne zasady bezpieczeństwa. Uczestnicy wycieczki 

mieli możliwość zwiedzenia budynku komendy i pozyskania informacji do czego służy 

„Niebieski pokój”. Na parkingu policyjnym obejrzeli różne wozy policyjne. Wszyscy otrzymali 

odblaski i książeczki. Uczniowie w podziękowaniu za bardzo miłe przyjęcie zaśpiewali 

policjantom piosenkę „Halo Panie Policjancie”.  
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15.  Wycieczka do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w 

Brodnicy 

Dnia 24 października 2018 roku uczniowie klas V-VI i VII 

Szkoły Podstawowej Specjalnej oraz klasy I Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami w ramach realizacji 

projektu edukacyjnego „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”, 

odwiedzili strażaków pracujących w Komendzie Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Brodnicy. Uczniowie dowiedzieli się 

na czym polega codzienna praca strażaków, jak należy zachować się 

na wypadek powstania pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych 

oraz w jaki sposób poprawnie wzywać pomoc. Młodszy kapitan dowódca zmiany 

Pan Krzysztof Badaczewski zaprezentował uczniom sprzęt ratowniczo-gaśniczy. Uczniowie 

podziwiali ogromne samochody strażackie i ich wyposażenie. Przymierzali ciężkie hełmy 

strażackie i inne specjalistyczne ubrania. Pan Krzysztof 

opowiedział, jak wygląda wyjazd strażaków na akcję, 

zaprezentował zjazd po rurze. Uczniowie zaśpiewali strażakom 

piosenkę pt. „Pali się!”. Wycieczka do Komendy Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej bardzo podobała się uczniom, 

a zdobyte tam wiadomości na długo pozostaną w ich pamięci.  
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16.  Projekt edukacyjny „Dokarmiamy ptaki zimą”  

30.10.2018 roku w ramach projektu edukacyjnego 

„Dokarmiamy ptaki zimą” w Szkole Podstawowej Specjalnej 

w klasie I-III odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli 

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w składzie: 

Pani Barbara Beszczyńska i Pan Tomasz Górny. Zajęcia edukacyjne prowadziła Pani Barbara 

Beszczyńska, która przedstawiła uczniom prezentację multimedialną na temat dokarmiania 

ptaków zimą i opowiedziała ciekawostki dotyczące ich życia. Zainteresowanie uczniów tym 

tematem było bardzo duże. Zgromadzone dzieci 

zadawały gościom wiele ciekawych pytań. 

Natomiast z rąk Pana Tomasza Górnego uczniowie 

klas I-III otrzymali karmik i pokarm dla ptaków 

w celu założenia „Ptasiej stołówki” na parapecie 

za oknem klasy. Dzięki temu dzieci będą całą zimę 

systematycznie dokarmiać i obserwować ptaki. 

Organizatorką projektu była Bożena Smoła.  
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17.  Bezpieczeństwo w szkole i w domu  

Dnia 30 października 2018 roku w naszej szkole gościliśmy dzielnicowego młodszego 

aspiranta Daniela Krzyżanowskiego z Komendy Powiatowej Policji w Brodnicy 

Pana Krzyżanowskiego, którego zaprosiła pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz. 

Dzielnicowy spotkał się z uczniami w celu utrwalenia wiadomości na temat bezpiecznego 

zachowania się w różnych miejscach i okolicznościach. Przypomniał zasady ruchu pieszych 

w mieście i poza terenem zabudowanym ze szczególnym uwzględnieniem konieczności 

posiadania odblasków. Mówił również o ograniczonym zaufaniu do osób nieznajomych 

w życiu codziennym i rzeczywistości wirtualnej. Uświadomił wszystkim jak wiele 

niebezpieczeństw czyha na młodych ludzi przytaczając różne przypadki z własnej pracy. 

Na koniec spotkania wspólnie z dziećmi i młodzieżą przypomniał numery telefonów 

alarmowych oraz zasady obowiązujące podczas zgłaszania prośby o pomoc. Uczniowie byli 

zainteresowani usłyszanymi informacjami, zadawali pytania oraz sami również chętnie 

udzielali odpowiedzi dzielnicowemu. 
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18.  Pamiętamy o zmarłych 

30 października uczniowie z klasy III gimnazjalnej oraz uczniowie z klasy I i III Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami udali się na cmentarz parafialny 

w Brodnicy. Celem wyjścia było poznanie historii oraz kultywowanie tradycji Dnia Wszystkich 

Świętych. Ponadto poprzez zakup zniczy młodzież miała okazję poćwiczyć umiejętność 

posługiwania się pieniędzmi oraz nawiązywania konwersacji. Po krótkiej lekcji matematyki 

uczestnicy zapalili znicze na rodzinnych grobach. Jak co roku upamiętnili również wszystkich 

poległych w walce za wolną Ojczyznę, zapalając im symboliczne światełko do nieba. 

Po krótkim spacerze i chwili zadumy autobusem komunikacji podmiejskiej wróciliśmy 

na dalsze zajęcia.  

Również tego samego dnia uczniowie z klasy V-VI i VI-VIII 

Szkoły Podstawowej Specjalnej pod opieką Barbary Sobieszyńskiej, 

Agnieszki Mianeckiej upamiętnili naszego Papieża Jana Pawła II 

zapalając znicz pod jego pomnikiem, by oddać hołd i powspominać 

postać Karola Wojtyły. 

Natomiast 31 października uczniowie z klasy V-VI i VII Szkoły Podstawowej 

Specjalnej wraz z wychowawcami wybrali się także na wycieczkę na Cmentarz Parafialny. 

W hołdzie poległym żołnierzom uczniowie zapalili znicze pod pomnikiem Żołnierza AK 

i na grobach poległych w czasie II wojny światowej żołnierzy, którzy zginęli walcząc 

o wyzwolenie naszego miasta i kraju.  
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19.  „100 lat dla Niepodległej” 

Na przełomie października i listopada został przeprowadzony szkolny konkurs 

plastyczny pod tytułem „Polska – Moja Ojczyzna”. Celem konkursu było uczczenie 100-lecia 

odzyskania niepodległości, kształtowanie poczucia tożsamości narodowej oraz postawy 

patriotycznej. Ponadto uczniowie mieli okazję do rozwijania własnej wyobraźni i aktywności 

twórczej. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy 

gimnazjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Do konkursu przystąpiło 

18 uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, trzech z klasy gimnazjalnej oraz 13 ze Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Łącznie do organizatora wpłynęły 34 prace. 

Jury po długich dyskusjach wybrało najpiękniejsze. 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• I miejsce – Patryk Szczawiński klasa VIII, 

• II miejsce – Karolina Cholewczyńska klasa VII, 

• III miejsce – Oliwia Zabłocka klasa III, 

Klasa gimnazjalna: 

• I miejsce – Jakub Malinowski klasa III, 

• II miejsce – Wojciech Fortuński klasa III, 

• III miejsce – Adrian Cieczko klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• I miejsce – Anna Grąska klasa III, 

• II miejsce – Grzegorz Lewandowski klasa III, 

• III miejsce – Kamil Jankowski klasa I. 

 Wszyscy pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział, a ich uroczyste 

wręczenie nastąpiło podczas apelu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. Organizatorem konkursu była Monika Borkowska.  
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20.  Szkolny przegląd plastyczno-techniczny „Mój Anioł Stróż” 

W październiku 2018 roku odbył się przegląd plastyczno-techniczny pod hasłem 

„Mój Anioł Stróż”, który przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej i klasy 

gimnazjalnej. 

Celem przeglądu było: 

• wzbudzanie aktywności twórczej uczniów, 

• pobudzanie ich wyobraźni i pomysłowości, 

• motywowanie do odmawiania modlitwy do Anioła Stróża. 

Technika wykonania prac plastyczno-technicznych była dowolna. Prace składano 

do 30 października, natomiast rozstrzygnięcie przeglądu odbyło się 5 listopada 2018 roku. 

Organizatorami przeglądu były: Barbara Przeracka oraz Barbara Sobieszyńska. 

W przeglądzie brało udział 29 uczniów. 

Szkoła Podstawowa: 

• Jarzembowski Paweł – klasa I, 

• Bukowski Arnold – klasa I, 

• Górski Dawid – klasa III,  

• Kłosowska Zuzanna – klasa III, 

• Kostrzewski Hubert – klasa III, 

• Piotrowska Amelia – klasa III, 

• Sikorska Sandra – klasa III, 

• Zabłocka Oliwia – klasa III, 

• Drozdowska Magdalena – klasa IV, 

• Frągnowska Ewa – klasa IV,  

• Karbownik Arkadiusz – klasa IV, 

• Pawińska Wiktoria – klasa IV, 

• Wysocki Fabian – klasa V-VI, 

• Aleksandra Sumińska – klasa V-VI, 

• Maciej Wiśniewski – klasa V-VI, 

• Kownacki Patryk – klasa V-VI, 

• Bartkowiak Wiktor – klasa V-VI, 
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• Reetz Henryk – klasa V-VI, 

• Banaszewski Paweł – klasa VI, 

• Neumann Sebastian – klasa VI, 

• Szczawiński Patryk – klasa VI-VII, 

• Dembek Hanna – klasa VI-VII, 

• Bachanek Mikołaj – klasa VI-VII, 

• Kopczyński Mateusz – klasa VI-VII, 

• Gregrowski Kacper – klasa VII, 

• Malinowski Marcin – klasa VII,  

• Cholewczyńska Karolina – klasa VII, 

Klasa gimnazjalna: 

• Fortuński Wojciech – klasa III, 

• Cieczko Adrian – klasa III. 
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21.  VI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej 

Dnia 6 listopada 2018 roku w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy odbył się 

VI Powiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej. 

W konkursie brało udział kilkunastu wykonawców z całego powiatu. Zespół Szkół 

Specjalnych reprezentował zespół ,,Play” w składzie: 

• Adriana Jaworska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna. 

Zespół „Play” wykonał z podkładem instrumentalnym popularny wojskowy utwór 

,,Serce w plecaku”. Decyzją jury zespół ,,Play” 

zdobył wyróżnienie otrzymując tym samym 

dyplom oraz nagrodę rzeczową ufundowaną 

przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy. 

Uczniów do udziału w festiwalu 

przygotował Rafał Rychlewski. 
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22.  III Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej 

W dniu 8 listopada 2018 roku w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Toruniu odbył się III Regionalny Festiwal Pieśni Patriotycznej. 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy reprezentował zespół ,,Play” w składzie: 

• Adriana Jaworska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna. 

Zespół wykonywał popularny wojskowy utwór ,,Serce w plecaku” z podkładem 

instrumentalnym, natomiast Katarzyna Charysz zaśpiewała solo piosenkę ,,Moja litania” 

z akompaniamentem gitarowym. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych otrzymali pisemne 

podziękowanie za udział w festiwalu oraz nagrodę rzeczową ufundowaną przez organizatorów. 

Uczniów do udziału w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski. 
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23.  Święto Niepodległości 

11 listopada to dzień, w którym obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości. 

Jest to symboliczna data odrodzenia się państwa polskiego po 123 latach niewoli. Od tych 

pamiętnych wydarzeń w bieżącym roku minęło już 100 lat. W piątek 9 listopada 2018 roku 

o godzinie 11.11 w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się uroczysty apel, który 

rozpoczął się wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego.  

Celem uroczystej akademii było kształcenie postawy szacunku do historii naszego 

kraju, symboli narodowych i właściwego zachowania podczas uroczystości oraz rozwijanie 

poczucia przynależności narodowej. 

Uczniowie pod kierunkiem: Bożeny 

Smoła, Agnieszki Mianeckiej 

i Iwony Zarębskiej recytowali poezję 

patriotyczną, obrazującą ten ważny 

dla Polaków czas i śpiewali 

okolicznościowe pieśni. Oprawę 

muzyczną do apelu przygotował 

Rafał Rychlewski, natomiast 

dekorację – Michał Gutkowski.  
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24.  II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół Specjalnych 

Dnia 20 listopada 2018 roku w Zespole Szkół 

Specjalnych w Brodnicy w związku z obchodami 

Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, odbyła się 

II Wojewódzka Impreza Integracyjna dla Szkół 

Specjalnych pod patronatem Starosty 

Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego. Hasłem 

przewodnim tegorocznego spotkania było: „Mam 

prawo do życia bez przemocy”. 

Celem imprezy było kształtowanie 

u uczniów świadomości posiadania własnych 

praw oraz integracja różnych środowisk 

szkolnych. Swoją obecnością zaszczycili nas: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

Pan Zbigniew Sosnowski, Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński oraz Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Czajkowski.  

Nad prawidłowym przebiegiem imprezy, którą prowadzili: pedagog szkolny – 

Katarzyna Jackiewicz oraz Rzecznik Praw Ucznia – Jerzy Ochlak, czuwała Pani Dyrektor Anna 

Słomińska. 

Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Starosta Brodnicki – Pan Piotr Boiński. 

Na wstępie uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali się w przedstawieniu 

teatralnym ,,Jaś i Małgosia”, które odzwierciedlało prawo do życie bez przemocy. W dalszej 

części zgodnie z harmonogramem spotkania każda szkoła miała okazję do zaprezentowania 

się poprzez krótki występ artystyczny związany z tegorocznym hasłem ,,Mam prawo do życia 

bez przemocy”. Kolejnym punktem programu było wykonanie w czteroosobowej grupie 

plakatu związanego z II Wojewódzką Imprezą Integracyjną z okazji Ogólnopolskiego Dnia 

Praw Dziecka. 

W imprezie wzięło udział 

6 szkół specjalnych: Zespół Szkół 

Nr 26 z Torunia, Zespół Szkół 

Nr 3 z Golubia-Dobrzynia, Szkoła 

Podstawowa Nr 19 z Torunia, 

Specjalny Ośrodek Szkolno-
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Wychowawczy z Wielgiego, Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 

z Torunia oraz organizator – Zespół Szkół Specjalnych z Brodnicy. 

Na zakończenie spotkania, wszyscy uczestnicy z rąk Pani Dyrektor Anny Słomińskiej 

oraz Pani Wicedyrektor Anny Rutkowskiej otrzymali: nagrody, dyplomy oraz medale. 

Na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek oraz obiad. 

 

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Posłom na Sejm RP: Panu Zbigniewowi 

Sosnowskiemu oraz Panu Pawłowi Szramka, firmom: „Gotec”, „Sits”, „AUTO CREW”, 

Ubezpieczenia Dorota Dobrzeniecka, Serwis VW I SKODA – Kamiński, Neosystem, 

Kancelarnia Jankowski, Hurtowni elektrotechnicznej „DOKO”, Zakładowi Produkcji 

Cukierniczej „Vobro”, oraz Bankowi Spółdzielczemu z Brodnicy. Za pomoc w pozyskiwaniu 

sponsorów wyrażamy również wdzięczność Radzie Rodziców. Dziękujemy także 

wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów Ziemi Michałowskiej 

w Brodnicy za opiekę nad wszystkimi uczestnikami imprezy. 
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25.  Zawody szkolne w badmintonie 

28 listopada 2018 roku zostały przeprowadzone zawody 

szkolne w badmintonie, dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 

w Brodnicy. 

W turnieju wzięło udział 30 zawodników, których 

podzielono na 3 grupy sprawnościowe. Zawody odbyły się na szkolnej sali gimnastycznej 

i zostały rozegrane tzw. „systemem rosyjskim” – do dwóch przegranych. Nagrody zostały 

wręczone za miejsca I – III indywidualnie. Zawody zorganizowała Mariola Klimek.  

Wyniki zawodów:  

Dziewczęta: 

• I miejsce – Katarzyna Charysz klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy, 

• II miejsce – Natalia Malinowska klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy, 

• III miejsce – Joanna Dombrowska klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy. 

Chłopcy: 

• I miejsce – Łukasz Petla klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• II miejsce – Jakub Malinowski klasa III gimnazjalna, 

• III miejsce – Kamil Jankowski klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy.  

 

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

26.  Andrzejki 

30 listopada 2018 roku zgodnie z tradycją naszej 

szkoły, odbyła się zabawa Andrzejkowa, w której wzięli 

udział wszyscy uczniowie. Uroczystość rozpoczęła Iwona 

Zarębska od przypomnienia tradycji i zwyczajów 

związanych z Andrzejkami.  

Następnie uczennice z klasy I Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy: Katarzyna Charysz i Natalia 

Malinowska oraz Karolina Cholewczyńska z klasy 

VII Szkoły Podstawowej Specjalnej zaprezentowały 

wiersze o Andrzejkach. Na koniec części artystycznej 

wystąpiła uczennica klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Adriana Jaworska 

śpiewając popularną piosenkę pt.: ,,Przez twe oczy zielone”. Po krótkiej części artystycznej 

wszyscy uczestnicy zabawy zostali zaproszeni przez Katarzynę Jackiewicz do wróżenia przy 

stolikach. Następnie uczniowie wraz z opiekunami tańczyli w rytm ulubionej muzyki. 

W trakcie zabawy zostały przeprowadzone konkursy, w których chętnie uczestniczyły dzieci 

i młodzież naszej szkoły. Zabawę zorganizowały: Iwona Zarębska i Katarzyna Jackiewicz. 
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27.  Mikołajki 

Jak co roku 6 grudnia w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy pojawił się długo 

wyczekiwany, zarówno przez dzieci jak i nauczycieli, Święty Mikołaj. Od samego rana słychać 

było dzwonienie dzwonków i podekscytowane głosy uczniów. W całej szkole panowała 

świąteczna atmosfera przepełniona radosnym oczekiwaniem.  

Wyczekując na gościa, uczniowie, rodzice i nauczyciele 

wzięli udział w "Mikołajkowym Teście". Trzeba było wykazać 

się w nim wiedzą dotyczącą Świętego Mikołaja, jego przyzwyczajeń, 

miejsca zamieszkania i imion reniferów. Okazało się, że wiedza 

dzieci na temat oczekiwanego Gościa jest ogromna. Świętego 

Mikołaja serdecznie powitali zaskoczeni młodsi i starsi uczniowie. 

Nie obyło się bez świątecznych piosenek, no i oczywiście słodkich 

prezentów. Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Mikołaj 

bardzo się śpieszył, jednak obiecał, że powróci za rok. 
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28.  Konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową wykonaną 

z moją rodziną” 

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w Zespole Szkół Specjalnych 

w Brodnicy odbył się konkurs pt. „Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa wykonana z moją 

rodziną”. Konkurs trwał od 27.11-04.12.2018 roku i był przeznaczony dla wszystkich uczniów 

szkoły. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych 

oraz zachęcanie uczniów do rozwijania wyobraźni i aktywności twórczej. 

Uczniowie wykonywali ozdoby bożonarodzeniowe razem ze swoimi rodzicami lub w klasach 

wspólnie z nauczycielem prowadzącym. Ze Szkoły Podstawowej Specjalnej wpłynęło 25 prac, 

z klasy gimnazjalnej 3 prace, natomiast 5 prac ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

Jury postanowiło nagrodzić wiele prac, ponieważ każda wykonana była z pełnym 

zaangażowaniem zarówno uczniów jak i rodziców: 

Szkoła Podstawowa Specjalna:  

• I miejsce – Henryk Reetz klasa VI, 

• I miejsce – Patryk Kownacki klasa V,  

• I miejsce – Fabian Wysocki klasa VI, 

• I miejsce – Klaudia Grąbczewska klasa V, 

• I miejsce – Patryk Chaniewski klasa VI, 

• I miejsce – Anita Świeczak klasa VII, 

• I miejsce – Mikołaj Bachanek klasa VII, 

• II miejsce – Amelia Piotrowska klasa III,  

• II miejsce – Dawid Górski klasa III, 

• II miejsce – Arkadiusz Karbownik klasa IV, 

• II miejsce – Paweł Banaszewski klasa VI, 

• II miejsce – Karolina Cholewczyńska klasa VII, 

• II miejsce – Patryk Szczawiński klasa VIII, 

• III miejsce – Paweł Jarzembowski klasa I, 
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• III miejsce – Zuzanna Kłosowska klasa III, 

• III miejsce – Hubert Kostrzewski klasa III, 

• III miejsce – Magdalena Drozdowska klasa IV, 

• III miejsce – Wiktor Bartkowiak klasa V,  

• III miejsce – Hanna Dembek klasa VI, 

• III miejsce – Michał Kozicki klasa VI, 

• III miejsce – Mateusz Kopczyński klasa VII. 

• III miejsce – Marceli Kulwicki klasa VII. 

Klasa gimnazjalna: 

• II miejsce – Wojciech Fortuński klasa III gimnazjalna,  

• II miejsce – Jakub Malinowski klasa III gimnazjalna. 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• I miejsce – Anna Grąska klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

• II miejsce – Adriana Jaworska klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do 

Pracy,  

• III miejsce – Grzegorz Lewandowski klasa III Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. 

Dyplomy wręczone były podczas apelu z okazji Mikołajek. Organizatorem konkursu 

była Barbara Sobieszyńska.  
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29.  Kiermasz Mikołajkowy 

W sobotę, 8 grudnia braliśmy udział w IV Powiatowym Kiermaszu Mikołajkowym, 

który odbył się na hali sportowej I Liceum Ogólnokształcącego w Brodnicy. Na naszym stoisku 

prezentowaliśmy „dzieła” naszych uczniów, jak również ich rodzin. Odwiedzało nas wiele osób 

podziwiając misternie wykonane ozdoby świąteczne. Nie zabrakło Starosty Brodnickiego 

Pana Piotra Boińskiego, który nie mógł oderwać wzroku od reniferów, bałwanków i innych 

ręcznie wykonanych przedmiotów. Był to bardzo miły i niezwykły czas, który wykorzystaliśmy 

na promowanie naszej szkoły i pierwsze świąteczne zakupy.  
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30.  Szlachetna paczka 

W grudniu 2018 roku, już po raz piąty włączyliśmy się do finału 

ogólnopolskiej akcji „Szlachetna Paczka”. Udało nam się wypełnić pięć 

dużych kartonów artykułami spożywczymi, tekstyliami, chemią domową, 

no i oczywiście słodyczami. Nie zabrakło także niespodzianek pod choinkę 

w postaci kosmetyków. Bardzo dziękujemy wszystkim osobom, które 

zaangażowały się w przygotowanie paczki, a szczególnie wolontariuszom 

za poświęcony czas.  
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31.  Zimowy obóz sportowy – Zakopane 2018 

W dniach od 2 do 13 grudnia 2018 roku w Zakopanem odbył się sportowy obóz 

zimowy Olimpiad Specjalnych Polska Oddziału Kujawsko-Pomorskie. Udział w nim wzięli 

uczniowie ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy: Katarzyna Charysz, Jakub 

Malinowski oraz Łukasz Petla wraz z nauczycielem 

Rafałem Kinczewskim. Członkowie Klubu Olimpiad 

Specjalnych „Sokoliki” działającym przy Zespole 

Szkół Specjalnych uczestniczyli w obozie 

sportowym razem z zawodnikami klubów olimpiad 

specjalnych z województwa kujawsko-pomorskiego.  

 Celem obozu było: 

• podniesienie sprawności fizycznej 

uczniów, 

• nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na nartach zjazdowych, biegowych 

i rakietach śnieżnych,  

• doskonalenie samoobsługi i zaradności, 

• doskonalenie działalności w grupie i rywalizacji sportowej, 

• integracja uczestników.  

 Od pierwszego dnia obozu, po dopasowaniu sprzętu narciarskiego, odbywały 

się zajęcia z narciarstwa zjazdowego na stokach: Suche Białka, Białka Tatrzańska 

i Zakopanego. Nie brakowało górskich wędrówek po dolinach Tatrzańskiego Parku 

Narodowego. Zmęczenie po zjazdach na stokach regenerowane było pobytem w termach 

Zakopanego. 

 Nowi zawodnicy mieli chrzest na „narciarza zjazdowego olimpiad specjalnych”. 

Ukoronowaniem obozu były zawody regionalne w narciarstwie zjazdowym. Łukasz Petla zajął 

pierwsze miejsce w swojej grupie sprawnościowej, natomiast Jakub Malinowski zajął drugie 

miejsce. Założone cele obozu zostały osiągnięte. Wszyscy uczniowie byli bardzo zadowoleni 

z możliwości uczestnictwa w obozie, który możliwy był dzięki otrzymaniu wsparcia 

finansowego od Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych. Dużym wsparciem podczas organizacji obozu zimowego służyła 

Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych: Anna Słomińska.  
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32. Wigilijne spotkanie „Doświadcz cudu Bożego Narodzenia” 

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas szczególny. W związku z tym 19 grudnia 2018 

roku po raz kolejny w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbyło się uroczyste wigilijne 

spotkanie, którego celem było:  

• przybliżenie tradycji świątecznych,  

• wzmacnianie więzi rodzinnych,  

• integracja wszystkich uczestników spotkania, 

• stworzenie miłego, ciepłego i świątecznego nastroju. 

W tym roku motywem przewodnim apelu była tradycyjna polska wigilia z zimową 

atmosferą w tle. Podczas inscenizacji nie zabrakło przygotowań do wieczerzy wigilijnej, 

Mikołaja, wspólnego ubierania choinki oraz rozpakowywania prezentów. W przedstawieniu 

wzięli udział uczniowie, rodzice oraz pracownicy Zespołu Szkół Specjalnych. 

Dzieci i młodzież zaprezentowali swój talent aktorski podczas inscenizacji wigilii oraz 

śpiewania kolęd i pastorałek. Nie zabrakło chwil wzruszeń oraz radości. Oprawę muzyczną 

wzbogacił szkolny chór nauczycieli i uczniów. W tym roku w przedstawieniu wzięli udział 

również rodzice uczniów, którzy mieli okazję zaprezentować swoje zdolności recytatorskie 

oraz aktorskie. W tak uroczystym dniu nie zabrakło honorowych gości, do których należy 

zaliczyć: 

• Starostę Brodnickiego Pana Piotra Boińskiego, 

• Wicestarostę Brodnickiego Pana Stanisława Kosakowskiego,  

• Dyrektora Powiatowego Centrum Obsługi w Brodnicy Pana Pawła Kubicza, 

• Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brodnicy Panią Izabellę 

Lewandowską, 

• Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy Panią Hannę 

Królikowską,  

• Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Brodnicy Panią Barbarę 

Tuptyńską,  

• Dyrektora Zakładu Aktywności Zawodowej Pana Kazimierza Gutowskiego, 

• Dyrektora Oddziału Banku Spółdzielczego w Brodnicy Pana Grzegorza 

Grochowiak.  
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Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy Anna Słomińska wraz 

z zaproszonymi gośćmi złożyła wszystkim zebranym świąteczne życzenia. Na pamiątkę 

spotkania honorowi goście otrzymali ręcznie wykonane upominki. Natomiast zaproszeni goście 

na ręce Pani Dyrektor złożyli słodkości dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych. 

Na zakończenie wszyscy zasiedli do szkolnego wigilijnego stołu, by wspólnie kolędować. 

W tak ważnym dniu nie zabrakło lokalnych mediów, którzy uwiecznili całą uroczystość. 

Organizatorami apelu były: Monika Borkowska i Barbara Sobieszyńska. Piękny wystrój sali 

przygotował Michał Gutkowski, a nad oprawą muzyczną czuwał Rafał Rychlewski.  
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33.  Projekt edukacyjny „Buduję swoją samodzielność” 

W grudniu w ramach projektu edukacyjnego „Buduję swoją samodzielność”, uczniowie 

klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz 

z opiekunem projektu Moniką Borkowską przeprowadzili szkolny 

konkurs pod tytułem „List do Świętego Mikołaja”. Celem 

konkursu było: 

• kultywowanie świątecznej tradycji pisania listów 

do Świętego Mikołaja,  

• doskonalenie techniki pisania i adresowania listu,  

• zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości literackiej 

lub plastycznej.  

Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym klasy 

gimnazjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zgodnie z wcześniej 

przydzielonymi zadaniami uczniowie między innymi opracowali regulamin konkursu, 

wywiesili o nim informację, przygotowali skrzynkę pocztową, do której wszyscy uczestnicy 

konkursu mogli wrzucać listy, posegregowali prace oraz opracowali wzór dyplomu. 

Do konkursu przystąpiło 10 klas, łącznie zostało napisanych 35 listów. Jury po długich 

naradach przyznało następujące wyróżnienia: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• Paweł Jarzembowski klasa I, 

• Arnold Bukowski klasa II, 

• Amelia Piotrowska klasa I, 

• Maciej Wiśniewski klasa V,  

• Henryk Reetz klasa VI, 

Klasa gimnazjalna: 

• Adrian Cieczko klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• Ewelina Chmielewska klasa I, 

• Natalia Malinowska klasa I, 

• Kamil Skowroński klasa I, 
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• Anna Grąska klasa III, 

• Wojciech Kamiński klasa III. 

 

W dniu 20.12.2018 roku uroczystego wręczenia dyplomów wszystkim uczestnikom, 

dokonali uczniowie z klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy biorący udział 

w projekcie. 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 



94 

 

34.  Wyjście na pocztę w ramach projektu edukacyjnego „Buduję swoją 

samodzielność”  

Dnia 04 stycznia 2019 roku uczniowie klasy I Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunem 

Moniką Borkowską odwiedzili najbliższą placówkę pocztową 

w mieście Brodnica. Było to wyjście w ramach kontynuacji 

projektu edukacyjnego pt. „Buduję swoją samodzielność”, 

który realizowany jest przez uczniów tej klasy. Od początku grudnia młodzież poznawała 

usługi Poczty Polskiej, doskonaliła technikę pisania i adresowania listu, wyszukiwała 

informacje na stronie internetowej poczty. Poprzednim zadaniem projektu było 

przeprowadzenie przez uczniów konkursu pt. „List do Św. Mikołaja”. Podczas wyjścia 

młodzież miała okazję wysłać list, dokonać zakupu znaczka pocztowego oraz zapoznać 

się z różnymi formami potwierdzeń nadawania listów, paczek i przekazów. Powyższe druki 

zostaną wykorzystane podczas inscenizacji krótkiego przedstawienia pt. „Na poczcie”. 

Będzie to ostatnie zadanie w ramach pierwszego 

etapu projektu. Uczniom realizującym projekt 

gościnnie towarzyszyła klasa III Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunem 

Iwoną Zarębską.  
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35.  XXI Powiatowy Festiwal Kolęd i Pastorałek  

W dniu 7.01.2019 roku w Brodnickim Domu Kultury odbyły się eliminacje do XXI 

Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół Szkół Specjalnych reprezentował zespół 

,,Siewcy”, który wystąpił w następującym składzie: 

• Adriana Jaworska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna. 

Zespół wykonał pastorałkę ,,Żłobek Cię utuli” z podkładem instrumentalnym. 

Po wysłuchaniu wszystkich wykonawców, decyzją jury festiwalu uczniowie naszej szkoły 

zakwalifikowali się do finału. 

 W dniu 29.01.2019 roku w sali widowiskowej Brodnickiego Domu Kultury odbył się 

finał Powiatowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Zespół ,,Siewcy” zgodnie z ustaleniami 

regulaminu festiwalu wykonał tę samą pastorałkę jak w eliminacjach. Decyzją jury festiwalu 

zdobył II miejsce wśród zespołów reprezentujących szkoły średnie. Nasi uczniowie otrzymali 

nagrodę rzeczową ufundowaną przez Starostwo Powiatowe w Brodnicy oraz dyplom 

za zdobycie II miejsca w XXI Powiatowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek. Uczniów do udziału 

w festiwalu przygotował Rafał Rychlewski.  
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36.  Edukacja poprzez sztukę  

Dnia 30.01.2019 roku klasa I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do 

Pracy wystawiła dla kolegów z innych klas krótką inscenizację pod tytułem: 

„Na poczcie”. Przedstawienie było podsumowaniem zdobytych informacji 

o usługach Poczty Polskiej i zarazem ostatnim zadaniem w ramach pierwszego 

etapu projektu edukacyjnego pod tytułem „Buduję swoją samodzielność”. 

Pierwszym punktem pracy nad przedstawieniem było napisanie scenariusza wraz z dialogami. 

Kolejne zadanie wiązało się z przygotowaniem rekwizytów w tym między innymi okienka 

pocztowego, tablicy z wzorem prawidłowego wypełniania druków i przekazów pocztowych.  

W przedstawieniu zostały także wykorzystane druki i przekazy pocztowe, 

które młodzież nabyła podczas styczniowych odwiedzin w placówce pocztowej. Po podziale 

ról oraz licznych próbach przyszedł czas na 

zaprezentowanie talentu aktorskiego. 

Po wypowiedzeniu magicznego słowa „akcja” 

uczniowie mogli poczuć się jak na planie filmowym. 

Każdy z uczestników miał za zadanie w jak najbardziej 

realny sposób odtworzyć poszczególne sytuacje na 

poczcie np. kupowanie znaczka, nadanie paczki, 

wysłanie listu za potwierdzeniem nadania/odbioru, 

opłatę rachunku. Bardzo ważną rolą była postać 

pracownika poczty, w którą świetnie wcielił się Mariusz 

Malinowski – uczeń klasy I Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy. Występ aktorski uczniów 

został udokumentowany filmikiem oraz zdjęciami. 

Nad całością projektu czuwała Monika Borkowska. 



100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 

 

 



102 

 

37.  Projekt edukacyjny „Woda źródło życia” 

Dnia 31.01.2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbyło się podsumowanie projektu 

edukacyjnego „Woda źródło życia”, który trwał w okresie od 10.09.2018-11.01.2019 roku. 

W projekcie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej: Dawid Górski, Hubert 

Kostrzewski, Zuzanna Kłosowska, Oliwia Zabłocka, Sandra Sikorska (klasa III) oraz Amelia 

Piotrowska (klasa I).  

Celem projektu było między innymi: 

• budowanie wiedzy o wodzie,  

• zachęcanie dzieci do oszczędzania wody,  

• wyjaśnienie zjawiska krążenia wody w przyrodzie,  

• dzielenie się spostrzeżeniami w formie plastycznej i słownej. 

W ramach projektu „Woda źródło życia” uczniowie poszerzali wiedzę o wodzie, 

odkrywali właściwości wody poprzez wykonywanie doświadczeń. Ponadto zapoznali się 

z globusem i symboliką jego kolorów (niebieski to rzeki, jeziora, morza i oceany). 

Uczestniczyli również w wielu zabawach rytmicznych, ruchowych, oddechowych 

czy paluszkowych. Chętnie rozwiązywali zagadki i poznawali utwory literackie o wodzie, 

szukając tym samym odpowiedzi na pytanie komu i do czego potrzebna jest woda. 

Na zakończenie projektu, dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział w konkursie 

plastycznym „Oszczędzam wodę”. 

Poprzez aktywny udział uczniowie dowiedzieli się o wielu sposobach wykorzystania 

wody oraz że każdy z nas jest odpowiedzialny za to (nie)wyczerpane źródło. Mamy nadzieję, 

że wiedza zdobyta poprzez działanie, obserwowanie i eksperymentowanie na długo zostanie 

w naszej pamięci. Opiekunem projektu była Bożena Smoła. 
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38.  Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Mam kota na punkcie mleka” 

Dnia 31.01.2019 roku w Zespole Szkół 

Specjalnych odbyło się podsumowanie Ogólnopolskiego 

Projektu Edukacyjnego „Mam kota na punkcie mleka”, 

który trwał w dniach od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018. 

Projekt finansowany był z Funduszu Promocji Mleka, 

a realizowany przez Polską Izbę Mleka we współpracy 

z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 

Głównym celem projektu było: 

• wzmocnienie pozytywnego wizerunku 

mleka i produktów mlecznych 

pochodzących z Polski,  

• kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych już od najmłodszych lat. 

Uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej udział 

w projekcie rozpoczęli 26 lutego 2018 roku poprzez złożenie 

deklaracji przystąpienia do programu. W projekcie brali udział 

uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej: Zuzanna Kłosowska, 

Sandra Sikorska, Oliwia Zabłocka, Hubert Kostrzewski, (klasa III) 

oraz Wiktoria Pawińska, Arkadiusz Karbownik (klasa IV).  

W ramach udziału w projekcie uczniowie: 

• zorganizowali urodziny kota Mleczysława z produktów pochodzenia 

mlecznego, 

• wykonali zdjęcia i prace plastyczne, w których mleko i jego produkty 

odgrywały ważną rolę, 

• zorganizowali „Mleczną lekcję” według scenariusza opracowanego na konkurs 

o zdrowotnych właściwościach mleka, 

• rozwiązali zadania i testy utrwalające wiedzę w „Mlecznym Zeszycie”. 
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W ramach projektu uczniowie otrzymali kalendarz i materiały informacyjne. 

Koordynatorem projektu edukacyjnego „Mam kota na punkcie mleka” była Iwona Roszak. 
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39.  Zabawa karnawałowa 

Dnia 05.02.2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych zgodnie z tradycją odbyła się zabawa 

karnawałowa. Uczniowie wraz z opiekunami zgromadzili się w holu szkolnym, gdzie zostali 

powitani i zaproszeni do wspólnej zabawy przez pedagoga szkolnego Katarzynę Jackiewicz. 

Popularne i rytmiczne utwory przygotował dla swoich koleżanek i kolegów uczeń klasy 

I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Mariusz Malinowski. W trakcie spotkania 

prowadzone były konkursy, w których chętnie uczestniczyli młodsi i starsi uczniowie. 

W nagrodę zwycięzcy otrzymali słodkie upominki. Ponadto wszyscy uczniowie zostali 

poczęstowani ciastkami i cukierkami. Zabawę karnawałową zorganizowały: Katarzyna 

Jackiewicz i Iwona Zarębska.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 

 

 

  

 



112 

 

40.  „Miłość między wierszami”  

Dnia 14 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych obchodziliśmy 

dzień Świętego Walentego. Idąc śladami lat ubiegłych i w tym roku nie mogło 

zabraknąć wspólnego świętowania. Apel miał na celu: kultywowanie tradycji 

walentynkowej, kształtowanie umiejętności okazywania uczuć innym osobom, 

wzmacnianie przyjaźni oraz wdrażanie uczniów do prezentowania swoich 

możliwości i umiejętności artystycznych. 

Zgodnie z tradycją ten szczególny dzień został przedstawiony z dużą dawką humoru. 

Motywem przewodnim apelu była miłość wyrażana w wierszach zarówno wśród ludzi, 

jak i wśród zwierząt. Nie zabrakło takich postaci jak: żabki, kotka, jabłoni, róży, myszek 

czy pszczółek. Podczas inscenizacji ukazano także miłość młodzieńczą oraz zabawne relacje 

między rodzeństwem. Ale czym by były walentynki bez postaci Amora, w którą świetnie 

się wcielił uczeń klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – Adrian Jabłoński. 

Gościnnie na zakończenie apelu wystąpił sam „Sławomir”, czyli uczeń klasy III Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy – Grzesiu Lewandowski. Młodzi artyści otrzymali 

głośne brawa i gratulacje. W związku z tak wspaniałą atmosferą Pani Dyrektor Anna Słomińska 

zarządziła godzinną zabawę dla wszystkich uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych. Wszystkim 

mniej lub bardziej zakochanym życzymy dużo szczęścia i ogromu miłości. Młodzież 

do występów artystyczno-muzycznych przygotowali: Monika Borkowska i Rafał Rychlewski. 

Przepiękną dekorację oraz rekwizyty wykonał Michał Gutkowski.  

W części artystyczno-muzycznej udział wzięli następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• Amelia Piotrowska – klasa I, 

• Dawid Górski – klasa III,  

• Sandra Sikorska – klasa III, 

• Oliwia Zabłocka – klasa III,  

• Hubert Kostrzewski – klasa III, 

• Zuzanna Kłosowska – klasa III,  

• Wiktoria Pawińska – klasa IV,  

• Magdalena Drozdowska – klasa IV,  

• Fabian Wysocki – klasa VI,  
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• Karolina Cholewczyńska – klasa VII,  

• Marcin Malinowski – klasa VII, 

• Marceli Kulwicki – klasa VII, 

• Miłosz Meler – klasa VII, 

• Anita Świeczak – klasa VII, 

Klasa gimnazjalna: 

• Adrian Cieczko – klasa III, 

• Wojciech Fortuński – klasa III, 

• Jakub Malinowski – klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:  

• Katarzyna Charysz – klasa I, 

• Ewelina Chmielewska – klasa I,  

• Jakub Filipski – klasa I, 

• Adrian Jabłoński – klasa I,  

• Paweł Kostrzewski – klasa I,  

• Natalia Malinowska – klasa I,  

• Mariusz Malinowski – klasa I,  

• Adriana Jaworska – klasa I, 

• Joanna Dombrowska – klasa III,  

• Grzegorz Lewandowski – klasa III,  

• Łukasz Petla – klasa III, 

• Wojciech Kamiński – klasa III. 
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41.  Wycieczka tematyczna do Komendy Powiatowej Państwowej Straży 

Pożarnej w Brodnicy 

25 lutego 2019 roku klasy I-III i IV Szkoły Podstawowej Specjalnej w Brodnicy wraz 

z opiekunami odwiedzili Powiatową Komendę Straży 

Pożarnej w Brodnicy. Uczniowie podczas pobytu w straży 

poznali pracę strażaków i oglądali sprzęt, 

który wykorzystują w swojej codziennej pracy. Kapitan 

Krzysztof Badaczewski zaprezentował uczniom pojazdy 

strażackie i ich różnorodne wyposażenie. Dużą radość 

sprawiło każdemu przymierzenie hełmu strażaka. 

Na zakończenie pobytu w straży uczniowie wręczyli 

kapitanowi dyplom jako podziękowanie za mile przyjęcie.  
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42.  Ja jako konsument – wyjście do sklepu w ramach projektu 

edukacyjnego „Buduję swoją samodzielność” 

Klasa I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy od początku grudnia rozpoczęła 

realizację projektu edukacyjnego „Buduję swoją samodzielność”. Pierwsza część poświęcona 

była usługom Poczty Polskiej. Kolejny etap projektu dotyczył rodzajów sklepów ze względu 

na ich asortyment.  

Punktem wyjściowym do tematu było omówienie podziału sklepów uwzględniając 

produkty, które się w nich znajdują. Następnie czworo uczniów miało za zadanie zebrać ulotki 

sklepów znajdujących się na terenie miasta Brodnica, które posłużyły pozostałym uczniom 

klasy do wykonania plakatu. Kolejnym zadaniem było opracowanie planu wyjścia do sklepu 

samoobsługowego z uwzględnieniem podziału na konkretne działania między innymi: 

opracowanie listy zakupów na zajęciach kulinarnych, przygotowanie listy artykułów z różnych 

działów sklepu samoobsługowego przydatnych w gospodarstwie domowym, określenie kto co 

kupuje, podział kto sprawdza datę ważności produktów, kto oblicza koszt zakupów 

na kalkulatorze, a kto płaci za zakupy.  

Po dokonaniu powyższych ustaleń 25 lutego 2019 roku, klasa wybrała się na zakupy 

do sklepu samoobsługowego. Po omówieniu poszczególnych działów sklepu, każdy 

z uczestników realizował przydzielone mu zadanie. Dla niektórych uczniów dokonywanie 

zakupów okazało się nie lada wyzwaniem. Młodzież miała okazję ćwiczyć ważenie warzyw 

i owoców, odczytywanie cen towarów, sprawdzanie daty ważności, obliczanie różnic 

cen wybranych produktów objętych promocją. Ponadto część grupy musiała pilnować 

przeznaczonego na zakupy budżetu między innymi poprzez obliczanie poniesionych kosztów 

na kalkulatorze. Na koniec wybrani uczniowie rozwijali umiejętność płacenia za towar oraz 

jego pakowanie. Po dokonaniu zakupów grupa udała się jeszcze do pobliskiego sklepu 

obuwniczego, w którym ćwiczyła odczytywanie cen oraz wyszukiwanie odpowiedniego 

dla siebie rozmiaru. Gościnnie podczas wyjścia towarzyszyła klasa III gimnazjalna 

z opiekunem Michałem Gutkowskim. Nad całością czuwała Monika Borkowska.  
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43.  Apel „Bezpieczny Internet”  

26 lutego 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych 

w Brodnicy odbył się apel pod hasłem „Bezpieczny Internet”. 

Prelekcję dla wszystkich uczniów wygłosili zaproszeni policjanci 

z Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy: aspirant sztabowy 

Policji Wojciech Osiński i młodszy aspirant Daniel Krzyżanowski.  

Po wystąpieniu gości Iwona Roszak, która była organizatorem apelu, zaprezentowała 

prezentację multimedialną przypominającą najważniejsze zasady bezpieczeństwa podczas 

korzystania z Internetu. Każda z klas zaprezentowała przygotowany przez siebie plakat 

mówiący jak być bezpiecznym w Internecie. Uczniowie otrzymali dyplomy za swoje piękne 

prace.  
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44.  „Damskie Koło Fortuny” 

Dnia 8 marca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych obchodziliśmy Święto Kobiet. 

Kontynuując tradycję poprzednich lat i w tym roku do naszej szkoły zawitał popularny 

teleturniej telewizyjny „Koło Fortuny” wraz z prowadzącym, który był bardzo podobny 

do znanego piosenkarza – Rafała Brzozowskiego. Dodatkową atrakcją był występ gwiazd 

estrady. Na szkolnej scenie pojawił się też zespół „Chłopy” oraz „Sławomir”.  

Celem uroczystości było: 

• świętowanie tradycji Dnia Kobiet,  

• wdrażanie uczniów do prezentowania swoich możliwości i umiejętności 

artystycznych,  

• integrowanie zespołu uczniowskiego z nauczycielami i pracownikami szkoły. 

W części artystyczno-muzycznej udział wzięli następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• Miłosz Meler – klasa VII, 

Klasa gimnazjalna: 

• Jakub Malinowski – klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy:  

• Mariusz Malinowski – klasa I,  

• Grzegorz Lewandowski – klasa III,  

• Wojciech Kamiński – klasa III. 

W tym dniu było wiele niespodzianek. Motywem przewodnim apelu był teleturniej 

„Koło Fortuny”, a więc odgadywanie humorystycznych haseł dotyczących Dnia Kobiet, 

kręcenie kołem i losowanie śmiesznych nagród. Oczywiście po stronie grających wystąpiły 

zarówno nauczycielki jak i uczennice. Podczas trwania czterech etapów naszego szkolnego 

teleturnieju nie zabrakło występów artystycznych dla naszych Pań. Na scenie pojawił się także 

uczniowski boysband „Chłopy” oraz energetyczny „Sławomir”. Na koniec świętowania Rafał 

Brzozowski – w którego wcielił się Jerzy Ochlak – złożył życzenia wszystkim Paniom, 

a uczniowie rozdali ogromną ilość słodyczy. Młodzież do występów artystyczno-muzycznych 

przygotował Rafał Rychlewski. Przepiękną dekorację oraz rekwizyty wykonał Michał 

Gutkowski, a nad sprawnym przebiegiem uroczystości czuwał Jerzy Ochlak. 
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45.  Podsumowanie projektu „Dokarmiamy ptaki zimą” 

W okresie od 26.11.2018-12.03.2019 roku, uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej 

Specjalnej z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy wzięli udział w projekcie edukacyjnym 

„Dokarmiamy ptaki zimą”, którego podsumowanie nastąpiło dnia 15.03.2019 roku.  

Celem projektu było dokarmianie i obserwacja ptaków w okresie mrozów i obfitych 

opadów śniegu (od listopada do marca), czyli w momencie, kiedy mają największy problem 

ze zdobyciem odpowiedniego pożywienia niezbędnego do ich przetrwania. Zajęcia były 

prowadzone w formie zabaw, konkursów i gier dydaktycznych.  

Podczas prowadzonych obserwacji dzieci zdobyły wiedzę na temat sposobów 

podawania pokarmu oraz jego rodzajów. Co więcej udział w tym projekcie umożliwił uczniom 

oglądanie z bliska różnych gatunków ptaków, zwykle niewidocznych na co dzień. Najczęściej 

gościły w karmniku takie ptaki jak: sikorki, wróble, gile, wrony i gawrony. Uczniowie mogli 

także zaobserwować zachowanie ptaków oraz odmienne ich zwyczaje. Największą nagrodą 

i zapłatą dla dzieci był radosny świergot ptaków w „Ptasiej stołówce”. Niesienie pomocy 

ptakom sprawiało każdemu wiele radości i satysfakcji.  

Na zakończenie projektu, dzieci mogły wykazać się zdobytą wiedzą, biorąc udział 

w konkursie wiedzy „Przyjaciel ptaków”. Opiekunem projektu była Bożena Smoła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



134 

 

46.  Witaj wiosno! 

21 marca 2019 roku uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 

wyruszyli na pierwszy wiosenny spacer. Barwnym korowodem podążyli w poszukiwaniu 

oznak wiosny.  

Przygotowania do tego wydarzenia trwały kilka dni. Uczniowie własnoręcznie 

wykonali kwieciste wianki i „wiosenne gałązki”. Wiosna tego roku nie spóźniła się i powitała 

słońcem, śpiewem ptaków i pierwszymi kwiatami w ogrodach. Uczniowie podczas spaceru 

odwdzięczyli się wiośnie śpiewając piosenkę pod tytułem „Wiosna w błękitnej sukience”. 

Niektórzy też pamiętali, że 21 marca to Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa i podkreślili 

to zakładając kolorowe skarpetki. Nad sprawnym przebiegiem wydarzenia czuwała Bożena 

Błaszkiewicz. 
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47.  Wizyta w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Brodnicy 

26 marca 2019 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy wraz z wychowawcami odwiedzili Warsztaty Terapii Zajęciowej 

w Brodnicy. Wyjście, którego celem było zapoznanie się z funkcjonowaniem 

placówki, odbyło się w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia 

i zawodu.  

W czasie wizyty Pani Kierownik Barbara Tuptyńska przedstawiła zasady 

funkcjonowania placówki oraz sukcesy uczestników zajęć. Natomiast zastępca 

kierownika Pani Anna Glowacka oraz terapeuci prowadzący poszczególne 

pracownie zaprezentowali najciekawsze prace swoich podopiecznych. Terapeuci 

przedstawili również szerokie możliwości zdobywania nowych umiejętności 

oraz doświadczeń. Podczas wizyty w Warsztatach Terapii Zajęciowej młodzież 

miała także możliwość spotkania się z przyjaciółmi – absolwentami Zespołu 

Szkół Specjalnych. 

 Ogromnym zainteresowaniem cieszył się występ artystyczny, 

który zaprezentowali uczestnicy warsztatów. Po występie Pani Kierownik 

Barbara Tuptyńska zaprosiła uczniów wraz z opiekunami na słodki poczęstunek.  

Wyjście zorganizowała Katarzyna Jackiewicz – pedagog szkolny.  
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48.  Ja jako klient banku – w ramach projektu edukacyjnego „Buduję 

swoją samodzielność”  

W okresie od 1.03-27.03 2019 roku uczniowie klasy I Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy realizowali ostatni etap projektu „Buduję swoją samodzielność” 

na temat usług banku. Projekt rozpoczął się od omówienia placówek bankowych w mieście 

Brodnica. Po omówieniu najistotniejszych zagadnień młodzież miała za zadanie zebrać ulotki 

z różnych placówek bankowych znajdujących się na terenie naszego miasta. Powyższe ulotki 

przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat usług banku oraz zostały wykorzystane w pracy 

nad książką pt. „Masz to jak w banku”. Punktem wyjściowym było zaprojektowanie książki 

z uwzględnieniem spisu streści. Do tego zadania zostali przydzieleni: Mariusz Malinowski 

i Natalia Malinowska. Kolejnym zadaniem było wyszukanie oraz wpisanie treści 

do poszczególnych zagadnień książki. Tu ponownie świetnie spisali się: Mariusz Malinowski, 

Natalia Malinowska, Adrian Jabłoński oraz Jakub Filipski. Aby książka była ciekawie 

zobrazowana uczniowie: Kamil Jankowski, Katarzyna Charysz oraz Paweł Kostrzewski 

wykonali ilustracje podczas zajęć artystyczno-plastycznych. Ostatnim punktem 

było skomponowanie książki. Tu swój udział miała: Ewelina Chmielewska oraz Katarzyna 

Charysz.  

Dopełnieniem etapu o usługach banku było wyjście do placówki bankowej. 27 marca 

2019 roku uczniowie wraz z opiekunami udali się do Banku Pocztowego, który swoją siedzibę 

ma w placówce pocztowej. Celem wyjścia było usystematyzowanie wiedzy na temat głównych 

zadań i usług banku. Panie w miły i przystępny sposób omówiły najważniejsze zagadnienia 

dotyczące usług bankowych, po czym przekazały każdemu uczestnikowi małe upominki. 

Oprócz pogłębienia wiedzy młodzież mogła przećwiczyć naukę wypełniania przekazów 

bankowych. W drodze powrotnej uczniowie mieli okazję w praktyczny sposób skorzystać 

z usług bankomatu. 

Nad całością projektu czuwała Monika Borkowska. 

Poprzez udział w projekcie młodzież: 

• nabyła wiadomości o sklepach, placówkach pocztowych i bankowych 

w mieście Brodnica, 

• usprawniła czynności związane z dokonywaniem zakupów, pisaniem 

i adresowaniem listów, wypełnianiem przekazów, 
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• zwiększyła swoją samodzielność, zaradność podczas wykonywania zadań 

• rozwinęła aktywność twórczą, 

• nabyła umiejętności efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji 

z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnej, 

• doskonaliła umiejętność współpracy w grupie, właściwą organizację, 

• wzbogacała słownictwo czynne i bierne, 

• doskonaliła umiejętności plastyczne i graficzne, 

• integrowała się ze środowiskiem lokalnym oraz społecznością szkolną. 
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49.  Wyjście do McDonald’s 

Dnia 29 marca 2019 roku uczniowie z klasy I i III Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 

do Pracy oraz z klasy III gimnazjalnej wraz z wychowawcami udali się do restauracji 

McDonald’s w Brodnicy. Dla uczniów było to duże wyzwanie, albowiem samodzielnie musieli 

wybrać posiłek z menu, złożyć zamówienie i uregulować płatność. Każdy musiał czuwać, 

aby nie przekroczyć swojego budżetu. Podczas wspólnego biesiadowania uczniowie mogli 

się ze sobą zintegrować. W miłej i wesołej atmosferze jedzenie wszystkim bardzo smakowało. 

Uśmiechnięci i zadowoleni wróciliśmy na zajęcia. Organizatorem wyjścia do McDonald’s była 

Monika Borkowska.  
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50.  Dzień Świadomości Autyzmu 

 

2 kwietnia 2019 roku grupa uczniów Zespołu Szkól Specjalnych pod opieką 

nauczycieli wzięła udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu. 

Organizatorem obchodów na Dużym Rynku w Brodnicy 

było Niepubliczne Przedszkole Terapeutyczne 

„Zaczarowany Ołówek”, współorganizatorem Brodnicki 

Dom Kultury.  

Uczniowie brali udział w zabawach tanecznych, 

zumbie oraz malowaniu twarzy. Na koniec wspólnej 

zabawy zostały wypuszczone niebieskie balony do nieba 

– symbol solidarności z osobami dotkniętymi 

autyzmem.  
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51.  Jesteśmy aktywni 

W dniach 14-27.03.2019 roku w ramach projektu gimnazjalnego „Aktywnie 

po zdrowie – wpływ aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania na życie człowieka”, 

w Zespole Szkół Specjalnych odbył się konkurs pod tytułem: „Formy aktywności w naszej 

szkole – klasowe wykonanie plakatów”, którego celem było: 

• propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia, 

• zwiększenie świadomości oraz ukazanie potrzeby uprawiania różnych 

aktywności sportowych, 

• zachęcenie dzieci i młodzieży do prezentowania własnej twórczości 

plastycznej. 

Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym klasy 

gimnazjalnej oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Zgodnie z wcześniej 

przydzielonymi zadaniami uczniowie między innymi: opracowali regulamin konkursu, 

rozpowszechnili informację o nim, ustalili skład komisji konkursowej, opracowali wzór 

dyplomu na zajęciach informatycznych w ramach techniki, zebrali plakaty i je posegregowali, 

przygotowali wystawę, wyłonili zwycięzców oraz wręczyli dyplomy. 

Do konkursu przystąpiło 9 klas: 6 klas Szkoły Podstawowej Specjalnej, w tym 

klasa gimnazjalna oraz 3 klasy Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Biorąc pod 

uwagę zgodność pracy z tematem konkursu, samodzielność uczniów oraz estetykę, 

jury wybrało 3 prace. W kategorii Szkoła Podstawowa Specjalna, w tym klasa gimnazjalna 

wyróżniono klasę V-VI oraz III gimnazjalną. Z kolei w kategorii Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do pracy wyróżnienie zdobyła klasa I. Wszystkie pozostałe klasy otrzymały 

dyplom za udział. Uroczystego wręczenia dyplomów oraz prezentacji plakatów dokonali 

uczniowie 29.04.2019 roku na holu szkoły. Organizatorem konkursu była klasa III gimnazjalna 

wraz z opiekunem projektu Moniką Borkowską.  
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52.  Ćwiczymy w plenerze 

30 kwietnia 2019 roku uczniowie klasy III gimnazjalnej udali się na 

siłownię zewnętrzną. Wyjście odbyło się w ramach projektu gimnazjalnego 

pod tytułem: „Aktywnie po zdrowie – wpływ aktywności fizycznej i racjonalnego 

odżywiania na życie człowieka”.  

Wyjście miało na celu: 

• propagowanie aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, 

• promowanie zdrowego trybu życia.  

Uczniowie mieli okazję poznać zastosowanie różnych urządzeń 

sportowych typu twister, surfer, biegacz, chodziarz, rowerek czy wioślarz. 

Nie lada wyzwaniem okazała się pozioma ławka służąca do ćwiczeń mięśni 

brzucha. Młodzież z uśmiechem na twarzy chętnie podejmowała różnorodne 

ćwiczenia, podnosząc przy tym swoją sprawność fizyczną. Podczas wyjścia 

gościnnie towarzyszyła klasa I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wraz z wychowawcą Michałem Gutkowskim. Koordynatorem projektu 

była Monika Borkowska.  
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53.  „Aktywnie po zdrowie” 

10 maja 2019 roku uczniowie III klasy gimnazjalnej oraz I klasy Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wraz z wychowawcami wybrali się do Ośrodka Sportu i Rekreacji 

w mieście Brodnica. Było to wyjście w ramach realizacji projektu gimnazjalnego pod tytułem 

„Aktywnie po zdrowie – wpływ aktywności fizycznej i racjonalnego odżywiania na życie 

człowieka”. Celem projektu było promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia 

oraz zapoznanie uczniów z ofertą sportu i rekreacji jakie daje między innymi Ośrodek Sportu 

i Rekreacji w Brodnicy. Młodzież została zapoznana z takimi obiektami jak: Stadion Miejski, 

Skatepark, Hala Sportowo-Widowiskowa, korty tenisowe, siłownia oraz kręgielnia. To właśnie 

ostatni obiekt został wybrany jako aktywna forma wypoczynku. Zabawa z kręglami okazała 

się nie lada frajdą i wyzwoliła w uczniach dobrą energię. Młodzież doskonaląc się w tej 

dyscyplinie mogła także poczuć nutę rywalizacji. Koordynatorem projektu była Monika 

Borkowska.  
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54.  Wycieczka do „Mega Parku” w Grudziądzu 

Dnia 13.05.2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy: V,VI,VII 

oraz VIII wraz z opiekunami odwiedzili „Mega Park” w Grudziądzu. 

Celem wspólnej wycieczki było: 

• rozwijanie form aktywności wypoczynku na świeżym 

powietrzu, 

• poznawanie różnorodności świata zwierząt i roślin, 

• rozwijanie zainteresowań dzieci, 

• kształtowanie pozytywnego stosunku do świata przyrody, 

• poznawanie świata bajek, baśni i legend. 

Uczniowie poznali w Mega Parku różnorodne żywe zwierzęta i ptaki, a także odkrywali 

nowe i ciekawe miejsca. Podczas wycieczki uczniowie odwiedzili: Park Jurajski z ruchomymi 

Dinozaurami, Mega Owady, Safari z egzotycznymi zwierzętami oraz Kopalnię Złota, gdzie 

mogli sami spróbować dawnego sposobu wydobywania tego kruszcu. Spacerując po parku 

podziwiali także „Krainę bajek, baśni i legend”. Niezwykle ciekawe okazały się bajkowe 

postacie i ich domy w dużych rozmiarach. Co więcej, uczniowie mieli także okazję przejechać 

się pociągiem „Trasa Kansas City Express”. 

Po wspólnym posiłku na terenie Miasteczka Westernowego wszyscy uśmiechnięci 

i zadowoleni wrócili do Brodnicy. Wycieczka zakończyła się wspólnym biesiadowaniem 

w pizzerii „Biesiadowa” skąd wspólnie wróciliśmy do szkoły.  

Kierownikiem wycieczki była Barbara Sobieszyńska.  
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55.  Wioska mydlarska 

Dnia 13 maja 2019 roku uczniowie klasy 

III gimnazjalnej oraz klasy I-III Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wraz z opiekunami pojechali na wycieczkę do Wioski Mydlarskiej 

„Teodoryk” Fiałki nieopodal Górzna. Po przyjeździe na miejsce uczestnicy wyjazdu wybrali 

się na spacer, aby poznać bliżej okolicę. Wszyscy podziwiali piękne widoki, zachwycali się 

ciszą oraz bogactwem natury Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Po powrocie 

ze spaceru uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych, gdzie poznali historię produkcji, 

rodzaje i właściwości mydła. Dużą radość sprawiła im praktyczna część warsztatów. Uczniowie 

w skupieniu wybierali zapach, kolor, kształt i rośliny kosmetyczne. Następnie samodzielnie 

odmierzali potrzebne składniki i tworzyli własne, naturalne mydło oraz sól zapachową 

do kąpieli. Każdy otrzymał pamiątkę z warsztatu: własnoręcznie wykonane mydełko 

glicerynowe oraz woreczek soli do kąpieli.  

Uczniowie odwiedzili również starą pralnię. Poznali tam dawne sposoby radzenia sobie 

z plamami oraz techniki prasowania i maglowania sprzed wielu lat. Wszyscy z wielkimi 

zainteresowaniem oglądali zabytkowy sprzęt używany przeszło 100 lat temu: różne rodzaje tar, 

urządzenia i pralki mechaniczne, maglownice i żelazka na dyszę i węgiel. Niektórzy uczniowie 

podjęli nawet próbę obsługi maglownicy i żelazka. 

Po tej dużej dawce wiedzy i pracy, uczniowie z apetytem zjedli własnoręcznie 

upieczoną przy ognisku kiełbasą. Zadowoleni, najedzeni, z głową pełną nowych wiadomości 

oraz własnoręcznie wykonanymi upominkami uczestnicy wrócili do szkoły. 

Organizatorami wycieczki były: Monika Borkowska i Iwona Zarębska. 
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56.  Wycieczka do Torunia 

Dnia 14 maja 2019 roku uczniowie klas I – III i IV Szkoły Podstawowej Specjalnej 

wraz z opiekunami brali udział w wycieczce do Torunia. Dzieci zwiedzały Teatr Baj Pomorski 

i uczestniczyły w spektaklu teatralnym „O rybaku i złotej rybce”. Spacerując toruńską starówką 

odwiedzili pomnik Mikołaja Kopernika, złotego osiołka i Bulwar toruński. Po spacerze 

uczniowie udali się do restauracji McDonalds. Ponadto, uczniowie odwiedzili Toruński Ogród 

Zoobotaniczny, gdzie uczestniczyli w lekcji „Moje domowe zoo”. Podczas spotkania oglądali 

różne domowe zwierzątka i poznali sposoby opieki nad nimi. Wycieczka zakończyła 

się spacerem po ogrodzie i podziwianiem pięknej roślinności i różnych zwierząt.  

Kierownikiem wycieczki była Iwona Roszak.  
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57.  VIII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad Specjalnych 

14 maja 2019 roku Klub Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” działający przy Zespole 

Szkół Specjalnych przeprowadził VIII Kujawsko-Pomorski Turniej Bocce Olimpiad 

Specjalnych.  

Organizatorami imprezy byli: Mariola Klimek, Rafał Kinczewski oraz Małgorzata 

Wróblewska. Natomiast współorganizatorami byli: Starosta Brodnicki Pan Piotr Boiński 

oraz Burmistrz Miasta Brodnicy Pan Jarosław Radacz.  

W turnieju wzięło udział 45 zawodników z następujących 11 Klubów Olimpiad 

Specjalnych województwa kujawsko-pomorskiego:  

• Klub „Sokoliki” z Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy,  

• Klub „Pod Jesionem” z Bydgoszczy,  

• Klub „Rodzina” z Bydgoszczy,  

• Klub „Naprzód” z Bydgoszczy,  

• Klub „Tacy Sami” z Bydgoszczy,  

• Klub „Tygryski” z Bydgoszczy,  

• Klub „Olimpijczyk” z Chełmna,  

• Klub „Grud” z Grudziądza,  

• Klub „Trzynastka” z Grudziądza,  

• Klub „Junior” z Inowrocławia,  

• Klub „Dwójka” z Radziejowa.  

Celem imprezy była popularyzacja bocce, jako dyscypliny sportowej dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Ważnym 

aspektem było również rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-

pomorskim. Podsumowano także efekty szkoleniowe osiągnięte podczas zajęć i treningów 

dla zawodników z niepełnosprawnością intelektualną oraz przeprowadzono kwalifikacje 

zawodników na zawody ogólnopolskie.  

Uroczystego otwarcia turnieju dokonała Pani Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych –  
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Anna Słomińska. Podczas zawodów, zawodnicy zostali podzieleni na grupy sprawnościowe. 

Każdy zawodnik wykonał jedną kolejkę rzutów 8 kulami. Gry były prowadzone według 

Oficjalnych Przepisów Sportowych Special Olympics. Podczas spotkania, na każdego 

uczestnika czekał słodki poczęstunek oraz obiad. Zgodnie z Regulaminem Olimpiad 

Specjalnych za udział w turnieju wręczono medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze 

miejsca. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.  

Zawodnicy Zespołu Szkół Specjalnych zdobyli następujące miejsca:  

I miejsce:  

• Marcin Malinowski – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,  

• Adrian Jabłoński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

• Joanna Dombrowska – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

• Łukasz Petla – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

II miejsce:  

• Miłosz Meler – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna,  

• Mariusz Malinowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

III miejsce:  

• Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy.  

Swoją obecnością na olimpiadzie zaszczycili następujący goście: Naczelnik Wydziału 

Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego Pan Stanisław Czajkowski, Dyrektor 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pani Hanna Królikowska oraz Wiceprezes do spraw 

sportu Oddziału Regionalnego Olimpiady Specjalne Kujawsko-Pomorskie Pan Marcin Petr.  

Za pomoc w przygotowaniu imprezy składamy serdeczne podziękowania wszystkim 

sponsorom: Starostwu Powiatowemu w Brodnicy, Urzędowi Miejskiemu w Brodnicy, 

Zarządowi Związku Nauczycielstwa Polskiego, firmom: Centrum Handlowemu „ROBI”, 

„Hildebrandt”, „Masarni Karbowo Waldemar Pesta”, „Bromilk”, „Westerbud”, „Seni”. 

Dziękujemy również wolontariuszkom z I Liceum Ogólnokształcącego imienia Filomatów 

Ziemi Michałowskiej w Brodnicy za sędziowanie rozgrywek i opiekę nad wszystkimi 

uczestnikami imprezy. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwali nauczyciele czuwali 

nauczyciele wychowania fizycznego z Zespołu Szkół Specjalnych.  
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58.  Wyjście do Zakładu Aktywności Zawodowej w Brodnicy 

21 maja 2019 roku uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

wraz z opiekunami w ramach zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu 

odwiedzili Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy. Celem wyjścia było zapoznanie się 

z funkcjonowaniem placówki. W czasie wizyty Pan kierownik Kazimierz Gutowski omówił 

główne kierunki działalności oraz przybliżył plany rozwoju zakładu. Zakład Aktywności 

Zawodowej prowadzi następujące działalności: hotelarsko-gastronomiczną, obsługowo-

rehabilitacyjną, usługi parkingowe, transport osób oraz catering. Placówka zatrudnia przede 

wszystkim osoby niepełnosprawne. Pośrednim celem jest przygotowanie takich osób 

do pracy na otwartym rynku. Ponadto, Pan Gutowski oprowadził uczniów po ,,Hoteliku 

Centrum”. Na koniec spotkania uczniowie otrzymali ciastka przygotowane przez pracowników 

Zakładu Aktywności Zawodowej. Organizatorem wyjścia była pedagog szkolny – Katarzyna 

Jackiewicz. 
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59.  Wycieczka do Sierpca 

Dnia 22 maja 2019 roku uczniowie klas V-VIII Szkoły Podstawowej Specjalnej 

wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. 

Celem wycieczki było poznanie historii życia na wsi. Uczniowie mieli także możliwość 

zwiedzania ekspozycji muzealnych w Galerii Rzeźby. Podziwiali również zagrody chłopskie, 

stanowiące wizytówkę ludowego budownictwa z przełomu IX i XX wieku, kościół, kaplicę 

dworek, wiatrak i kuźnię, chałupy otoczone warzywnymi i kwiatowymi ogródkami, które 

sprawiały jakby zatrzymał się tu czas, a pasące się stada owiec, koni i kóz ożywiały ekspozycje 

skansenu. Największą atrakcją dla dzieci była przejażdżka wozem konnym wśród pól i łąk. 

Dzieci mogły obserwować przyrodę, zwierzęta na wiejskich podwórkach, bociana i inne ptaki. 

Niektóre dzieci zaglądały nawet do wnętrz wiejskich chat i dworku polskiego. Wycieczka 

zakończyła się wspólnym posiłkiem na łonie natury. Zmęczeni, ale pełni wrażeń wszyscy 

uczestnicy szczęśliwie wrócili do rzeczywistego świata. 

Wyjazd uczniów do Sierpca udało się zorganizować dzięki wsparciu finansowemu 

Pana Dawida Mianeckiego właściciela Firmy Usługowo-Handlowej „Mianecki”. 

Organizatorem wycieczki była Agnieszka Mianecka.  
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60.  Pokaz mody 

23 maja 2019 roku w ramach programu „Z Kulturą na Ty” odbył się II szkolny pokaz 

mody. Jego głównym celem było rozwijanie umiejętności dobierania stroju do danej 

okoliczności, bowiem pierwsze wrażenie decyduje o zdaniu jakie mają o nas inne osoby. 

To właśnie między innymi: estetyka, styl, schludność naszego ubrania oraz fryzura są naszą 

wizytówką i to ocenią inni w pierwszym kontakcie. 

Pokaz odbył się na szkolnym korytarzu. Był prawdziwy wybieg, muzyka, publiczność 

i błyskające flesze aparatu. W pokazie wzięło udział czternaścioro uczniów. Tym razem 

również nie zawiodła pomysłowość dzieci i rodziców. Dziewczynki zaprezentowały sześć 

stylizacji: letnią, weselną, dyskotekową, urodzinową, szkolną oraz karnawałową 

(bal przebierańców). Chłopcy zaś prezentowali stroje: podróżnika, kibica, sportowca, 

biznesmena, stylizację na randkę oraz na deszczowe dni. Wszystkie modelki i modele z dumą 

oraz radością prezentowali swoje kreacje. 

Występ przeplatany był pokazem zdjęć uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych, którzy 

prezentowali ubiór adekwatny do najróżniejszych sytuacji spotykanych w szkole i w życiu 

codziennym. Organizatorami imprezy były: Jolanta Król i Iwona Zarębska. 

Uczestnicy pokazu mody: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• Aleksandra Sumińska – klasa VI, 

• Amelia Piotrowska – klasa I, 

• Anita Świeczak – klasa VII, 

• Dawid Górski – klasa III, 

• Fabian Wysocki – klasa VI, 

• Kacper Gregorowski – klasa VII, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII, 

• Magdalena Drozdowska – klasa IV, 

• Marceli Kulwicki – klasa VII, 

• Marcin Malinowski – klasa VII, 
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Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• Adrian Jabłoński – klasa I, 

• Joanna Dombrowska – klasa III, 

• Mateusz Rutkowski – klasa III, 

• Paulina Piotrowicz – klasa I. 
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61.  Dzień Matki 

Dnia 24 maja 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w Brodnicy odbył się uroczysty 

apel z okazji Dnia Matki. Zaproszone Mamy obejrzały przygotowaną przez uczniów krótką 

część artystyczną. Były wzruszone słuchając wierszy i piosenek w wykonaniu swoich dzieci. 

Wszyscy byliśmy dumni, że w taki sposób mogliśmy podziękować Mamom za ich serce 

i wielką miłość. W części artystycznej brali udział następujący uczniowie: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• Patryk Chaniewski – klasa VI, 

• Dawid Górski – klasa III, 

• Klaudia Grąbczewska – klasa V, 

• Marceli Kulwicki – klasa VII, 

• Amelia Piotrowska – klasa I,  

• Sandra Sikorska – klasa III, 

• Anita Świeczak – klasa VII,  

• Fabian Wysocki – klasa VI, 

• Maciej Wiśniewski – klasa V,  

Klasa gimnazjalna: 

• Karolina Borek – klasa III, 

• Wojciech Fortuński – klasa III, 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• Katarzyna Charysz – klasa I, 

• Joanna Dombrowska – klasa III, 

• Anna Grąska – klasa III, 

• Adrian Jabłoński – klasa I,  

• Paweł Kostrzewski – klasa I,  

• Grzegorz Lewandowski – klasa III, 

• Mariusz Malinowski – klasa I, 

• Natalia Malinowska – klasa I.  

Organizatorami uroczystości szkolnej były: Beata Górska oraz Małgorzata Krajewska. 
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62.  Wycieczka do Wioski Mydlarskiej w ramach projektu edukacyjnego 

„Dbam o czystość” 

Dnia 27 maja 2019 roku uczniowie klas V-VI i VII Szkoły Podstawowej Specjalnej 

wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Wioski Mydlarskiej „Teodoryk” 

w miejscowości Fiałki koło Górzna.  

 Wycieczka odbyła się w ramach projektu edukacyjnego „Dbam o czystość”. 

Uczniowie uczestniczyli w warsztatach wyrobu mydła i soli kąpielowych. Własnoręcznie 

tworzyli mydło wybierając zapach, kolor, kształt i rośliny kosmetyczne. Poznali historię 

produkcji, rodzaje i właściwości mydła. Pamiątką z warsztatów były mydła glicerynowe 

i woreczki z solą do kąpieli. 

 W czasie pobytu w starej pralni uczniowie poznali dawne sposoby prania, prasowania 

i maglowania. Po zakończonych warsztatach uczestnicy wycieczki miło spędzili czas przy 

ognisku piekąc kiełbaski i słuchając bardzo ciekawych opowiadań właścicielki Wioski 

Mydlarskiej. 

 Podczas spaceru uczniowie podziwiali piękno Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego położonego wśród wzgórz, pól i lasów. Kierownikiem wycieczki była Beata 

Górska. 
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63.  IX Przegląd Teatralny w Grudziądzu 

29 maja 2019 roku odbył się IX Przegląd 

teatralny, którego organizatorem był Zespół Placówek 

Edukacyjno-Rewalidacyjnych w Grudziądzu. 

Celem przeglądu było:  

• zaprezentowanie przez uczniów swoich zdolności, zainteresowań 

i umiejętności aktorskich w środowisku poza szkolnym, 

• przybliżenie idei obchodów Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością 

Intelektualną, 

• integracja ze środowiskiem lokalnym. 

W IX Przeglądzie Teatralnym brało udział 7 szkół z województwa kujawsko-

pomorskiego. Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych zaprezentowali przedstawienie 

„Dbajmy o las” zdobywając I miejsce. Szkoła otrzymała piękny puchar, maskę ceramiczną 

oraz dyplom, natomiast wszyscy uczniowie słodkie upominki. W przedstawieniu wystąpili: 

• Amelia Piotrowska (słoneczko) – klasa I Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Sandra Sikorska (dziecko) – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Dawid Górski (dziecko) – klasa III Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Karolina Cholewczyńska (krasnoludek) – klasa VII Szkoła Podstawowa 

Specjalna, 

• Anita Świeczak (wiewiórka) – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Marceli Kulwicki (stwór) – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Fabian Wysocki (sarna) – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Adrian Jabłoński (jeleń) – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Paweł Kostrzewski (zając) – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Joanna Dombrowska (sroka) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy, 

• Anna Grąska (jeż) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Wojciech Kamiński (mucha) – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy,  

• Grzegorz Lewandowski (mucha) – klasa III Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. 

Przedstawienie teatralne przygotowały: Iwona Roszak i Jolanta Król. 
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64.  XVI Wojewódzki Konkurs Piosenki 

Dnia 30 maja 2019 roku w grudziądzkim klubie muzycznym ,,Akcent” odbył się XVI 

Wojewódzki Konkurs Piosenki. Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy na tym festiwalu 

reprezentował zespół ,,PLAY” w składzie: 

• Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

oraz solistka Natalia Malinowska z klasy I Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

Zespół ,,Play” wykonywał utwór ,,Gdy wszystkie dzieci świata” z akompaniamentem 

gitarowym, a Natalia Malinowska zaśpiewała solo piosenkę ,,Dzięki wam” z podkładem 

muzycznym. Decyzją jurorów konkursu zespół ,,Play” zajął IV miejsce w województwie 

w kategorii zespołów. Natomiast Natalia Malinowska uplasowała się na II miejscu 

w województwie w kategorii solistów. 

 

W konkursie uczestniczyło kilkanaście szkół z całego województwa kujawsko-

pomorskiego. Uczniowie naszej szkoły otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe 

ufundowane przez organizatorów. Uczniów do udziału w festiwalu przygotował 

Rafał Rychlewski. 
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65.  Debata szkolna „Stop używkom” 

30 maja 2019 roku odbyła się dla wszystkich 

uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy debata 

o tematyce profilaktycznej „Stop używkom”. 

Celem debaty było:  

• ukazanie uczniom szkodliwego wpływu stosowania różnorodnych używek 

na zdrowie i życie człowieka,  

• przypomnienie uczniom procedur obowiązujących w szkole,  

• zapoznanie uczniów z konsekwencjami prawnymi stosowania używek. 

Pani pedagog Katarzyna Jackiewicz przypomniała wszystkim zebranym procedury 

szkolne dotyczące stosowania używek, a następnie zaprezentowała przygotowaną prezentację 

multimedialną o szkodliwości używek na życie i zdrowie człowieka. Zaproszony gość, 

policjant Powiatowej Komendy Policji w Brodnicy, młodszy aspirant Daniel Krzyżanowski 

omówił sankcje karne dotyczące stosowania różnych używek. Na zakończenie debaty każda 

z klas zaprezentowała przygotowany własnoręcznie plakat na temat szkodliwości palenia 

papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków. Wszyscy otrzymali dyplomy za piękne 

prace. Organizatorami debaty były: Katarzyna Jackiewicz i Iwona Roszak. 



191 

 

 



192 

 

66.  Konkurs „Mój komputer i ja” 

W maju 2019 roku został rozstrzygnięty konkurs pod tytułem „Mój komputer i ja”, 

który przeznaczony był dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy gimnazjalnej 

i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W konkursie wzięło udział 19 prac 

wykonanych w edytorze grafiki Paint.  

Celem konkursu było: 

• kształtowanie umiejętności obsługi komputera, 

• doskonalenie umiejętności pracy w edytorze grafiki 

Paint, 

• zachęcanie uczniów do rozwijania swoich zdolności 

i umiejętności, 

• wdrażanie uczniów do właściwego korzystania z komputera i Internetu.  

Przy ocenianiu zadań konkursowych była brana pod uwagę: pomysłowość i estetyka pracy. 

Prace wykonali: 

Szkoła Podstawowa Specjalna: 

• praca zbiorowa klasa I – III pod kierunkiem Iwony Roszak, 

• Hanna Dembek klasa VI, Mateusz Kopczyński klasa VII, Mikołaj Bachanek 

klasa VII, Patryk Szczawiński klasa VIII pod kierunkiem Agnieszki 

Mianeckiej, 

• Patryk Kownacki i Wiktor Bartkowiak klasa V pod kierunkiem Doroty 

Jamroży, 

• praca zbiorowa klasa V-VI pod kierunkiem Bożeny Błaszkiewicz, 

• Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak, Kacper Gregrowski, Marcin 

Malinowski klasa VII pod kierunkiem Iwony Roszak, 

Klasy gimnazjalne: 

• Adrian Cieczko, Wojciech Fortuński, Jakub Malinowski klasa III 

pod kierunkiem Moniki Borkowskiej, 
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Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy: 

• Adriana Jaworska, Kamil Skowroński klasa I pod kierunkiem Danuty 

Wróblewskiej, 

• Mariusz Malinowski klasa I pod kierunkiem Iwony Roszak, 

• Łukasz Petla, Joanna Dombrowska, Mateusz Rutkowski, Grzegorz 

Lewandowski klasa III pod kierunkiem Iwony Roszak.  

Organizatorem konkursu była Iwona Roszak. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 

dyplomy.   
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67.  Dzień Dziecka 

31 maja 2019 roku w Zespole Szkól Specjalnych w Brodnicy uroczyście obchodzono 

Dzień Dziecka. Tego dnia swoją obecnością zaszczycili wszystkich następujący goście: 

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Brodnicy 

Pan Stanisław Czajkowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brodnicy 

Pani Hanna Królikowska oraz rodzice.  

Ten szczególny dzień rozpoczął się od obejrzenia przedstawienia dotyczącego ekologii 

pod tytułem: „Dbajmy o las”, które przygotowała razem z uczniami Iwona Roszak i Jolanta 

Król. Goście przynieśli dla wszystkich uczniów słodkie upominki. Dodatkową atrakcją 

w tym dniu były zabawy sportowe na świeżym powietrzu. Wielką niespodzianką dla dzieci 

była również grupa cyrkowa „BeDeKus” z Brodnickiego Domu Kultury. Mali i duzi cyrkowcy 

zaprezentowali swoje pokazowe sztuczki. Zaprosili chętnych uczniów do udziału we wspólnej 

zabawie przy muzyce. Po wielu atrakcjach na wszystkich czekała pizza, drożdżówki 

oraz pyszne napoje. Wszystkie zabawy i poczęstunek udało się zorganizować dzięki 

ogromnemu zaangażowaniu Rady Rodziców. Nad sprawnym przebiegiem uroczystości 

czuwały: Agnieszka Mianecka i Katarzyna Jackiewicz.  
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68.  Wycieczka do Pogotowia Ratunkowego 

Dnia 3 czerwca 2019 roku uczniowie klasy VII Szkoły Podstawowej Specjalnej 

w ramach realizacji projektu edukacyjnego „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych” udali 

się do siedziby Pogotowia Ratunkowego przy ulicy Wiejskiej w Brodnicy. Celem wycieczki 

było zapoznanie uczniów z pracą ratowników medycznych. Uczniowie zwiedzili również 

zmodernizowany budynek Ratownictwa Medycznego. Dzięki uprzejmości ratowników, 

uczniowie zaznajomili się z wyposażeniem nowoczesnych ambulansów oraz sprzętem 

medycznym ratującym życie. To była doskonała okazja, aby uświadomić młodzieży, że życie 

ludzkie jest bezcenne, a w przypadku udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej każda 

minuta jest „na wagę złota” i może uratować komuś życie i zdrowie. Organizatorem wycieczki 

była Małgorzata Krajewska. 



199 

 

 



200 

 

69.  Szkolny konkurs „Z Kulturą na Ty” 

Dnia 03 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych w ramach programu 

profilaktycznego „Z Kulturą na Ty” odbył się szkolny konkurs pod tytułem „Trudności 

o grzeczności”. Głównymi celami konkursu było:  

• zmotywowanie uczniów do systematycznej pracy nad poprawnym 

posługiwaniem się językiem polskim, 

• doskonalenie umiejętności stosowania zasad ortograficznych,  

• popularyzacja właściwej postawy człowieka, umiejącego odpowiednio 

postępować w życiu i radzić sobie w trudnych sytuacjach.  

 W konkursie wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Specjalnej, klasy 

gimnazjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. 

Wyniki zmagań konkursowych przedstawiają się następująco: 

• I miejsce  

Adrian Jabłoński – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• II miejsce  

Paweł Kostrzewski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

• III miejsce  

Mariusz Malinowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami. Konkurs przygotowały: 

Iwona Zarębska i Jolanta Król. 
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70.  Szkolny konkurs „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych” 

Dnia 05 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbył się konkurs udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej – „Dbam o bezpieczeństwo swoje i innych”. W konkursie 

wzięło udział 13 uczniów. 

Celem konkursu było: 

• poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej,  

• przygotowanie młodzieży do racjonalnego zachowania w przypadku 

wystąpienia zagrożeń,  

• kształtowanie świadomości i postawy prospołecznej sprzyjającej 

bezpieczeństwu własnemu i innych.  

W konkursie zwyciężyli: 

• I miejsce: 

 Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• II miejsce: 

 Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• III miejsce: 

 Anna Grąska – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

 Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Zdobywcy I, II i III miejsca otrzymali dyplomy na apelu szkolnym.  
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71.  Wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego  

Dnia 5 czerwca 2019 roku uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z Zespołu 

Szkół Specjalnych wraz z opiekunami wybrali się na wycieczkę do gospodarstwa 

agroturystycznego we wsi Ciche. Młodzież wzięła udział w zabawach muzyczno-ruchowych 

na świeżym powietrzu. Spędzając miło czas uczestnicy wycieczki podziwiali piękno przyrody. 

Dużą atrakcją było spożywanie posiłku na świeżym powietrzu w otoczeniu baniek mydlanych 

puszczanych przez opiekunów. Najwięcej jednak radości uczestnikom wycieczki sprawiło 

zwiedzanie mini zoo. Młodzież miała okazję do bliskiego spotkania z kozą, osiołkiem, lamą 

i innymi zwierzętami gospodarskimi. Organizatorami wycieczki były: Emilia Wojtera i Jolanta 

Król.  
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72.  Wycieczka do Plenerowego Centrum Rozrywki „Magiczna Tęcza” – 

Papowo Toruńskie 

Dnia 6 czerwca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej z klasy V, VI 

oraz VII wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do Plenerowego Centrum Rozrywki 

„Magiczna Tęcza” w Papowie Toruńskim. Głównym celem wyjazdu było: 

• kształtowanie umiejętności współdziałania w zabawie, 

• prowadzenie obserwacji otoczenia,  

• umiejętne korzystanie z urządzeń i atrakcji na terenie placu zabaw  

• rozwijanie zainteresowań u dzieci.  

Uczniowie podczas pobytu w Centrum Rozrywki mogli korzystać z różnorodnych 

atrakcji. Najpierw dzieci bawiły się na placu, na którym stały ogromne dmuchane zjeżdżalnie. 

Następnie wszyscy mieli możliwość aktywnego zwiedzania Mini Zoo. Tu uczniowie oglądali 

zwierzęta domowe takie jak świnki, króliki, kury, owce, kozy, konie i co ważne mogli 

je samodzielnie karmić. Była to ogromna atrakcja, która pozwoliła dzieciom na bezpośredni 

kontakt ze zwierzętami. Kolejną ciekawą atrakcją był plac gier planszowych. Tu swoje 

możliwości nasi podróżnicy mogli sprawdzić w takich grach jak kręgle, rzuty do celu, warcaby, 

czy też grę w „gumę”. Na koniec pobytu czekała na uczniów bardzo przyjemna i ochładzająca 

niespodzianka, mianowicie przejażdżka małymi łódkami w basenie. Wycieczka zakończyła 

się wspólnym posiłkiem w restauracji Mc’Donalds. Organizatorem i kierownikiem wycieczki 

był Jerzy Ochlak. 
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73.  Wymiana pocztówkowa 

Od 21 stycznia do 10 czerwca 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej Specjalnej 

z klasy I-III uczestniczyli w Ogólnopolskiej akcji Wymiany Pocztówkowej dla uczniów klas 

I-III. Organizatorem wymiany było Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.  

Celem ogólnopolskiej akcji było: 

• kształtowanie umiejętności samodzielnego podpisywania się, 

• pogłębianie wiedzy na temat ciekawych rejonów Polski, 

• wymiana pocztówkowa między szkołami, 

• nauka adresowania i wysyłania pocztówek i listów. 

Każda z placówek otrzymała listę adresów szkół, do których wysyłała pocztówki. 

Uczniowie otrzymali mapę Polski, na której zaznaczali miejscowości, z których otrzymali 

pocztówki. Podczas wymiany uczniowie z pomocą przygotowanych przez Wydawnictwo 

Szkolne i Pedagogiczne materiałów, poznawali ciekawe miejsca w różnych województwach 

Polski. Koordynatorem udziału w akcji była Iwona Roszak. 
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74.  Konkurs plastyczny „Cztery pory roku” 

W maju 2019 roku odbył się po raz czwarty konkurs plastyczny pod hasłem 

„Cztery pory roku”. Konkurs przeznaczony był dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych, 

szczególnie dla uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej. Prace konkursowe były składane 

do 31 maja 2019 roku. W konkursie wzięło udział 21 uczniów. Technika wykonania prac była 

dowolna.  

Decyzją komisji wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy za udział. 

W ocenianiu brano pod uwagę przede wszystkim samodzielność, estetykę oraz kreatywność 

uczniów. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy. Organizatorami 

konkursu byli: Agnieszka Mianecka i Michał Gutkowski.  

Uczestnicy konkursu: 

• Amelia Piotrowska – klasa I, 

• Anita Świeczak – klasa VII, 

• Arkadiusz Karbownik – klasa IV, 

• Dawid Górski – klasa III, 

• Ewa Frągnowska – klasa IV, 

• Fabian Wysocki – klasa VI, 

• Hanna Dembek – klasa VI, 

• Hubert Kostrzewski – klasa III, 

• Kacper Gregrowski – klasa VII, 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII, 

• Magdalena Drozdowska – klasa IV, 

• Marceli Kulwicki – klasa VII, 

• Marcin Malinowski – klasa VII, 

• Mateusz Kopczyński – klasa VII, 

• Mikołaj Bachanek – klasa VII, 

• Patryk Chaniewski – klasa VI, 

• Patryk Kownacki – klasa V, 

• Patryk Szczawiński – klasa VIII, 

• Sandra Sikorska – klasa III, 

• Wiktor Bartkowiak – klasa V, 

• Wiktoria Pawińska – klasa IV. 
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75.  Konkurs „Dbamy o naszą planetę Ziemię” 

Dania 10 czerwca 2019 roku rozstrzygnięty został XVI Wojewódzki Konkurs 

Informatyczny o tytuł Mistrza Grafiki Komputerowej pod hasłem „Dbamy o naszą planetę 

Ziemię”. Organizatorem konkursu był Kujawsko Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Toruniu. 

Celem konkursu było:  

• podniesienie świadomości ekologicznej uczniów, 

• rozbudzanie aktywnych postaw wobec ochrony środowiska, 

• uświadomienie potrzeby segregacji odpadów i ich wtórnego wykorzystania, 

• kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska 

przyrodniczego, 

• popularyzacja programu graficznego Paint, 

• rozwijanie kreatywności poprzez twórczość plastyczną, 

• zdobywanie doświadczenia w rywalizacji z uczestnikami. 

W konkursie wzięło udział 5 uczniów: 

• Karolina Cholewczyńska – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Hanna Dembek – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Patryk Szczawiński – klasa VIII Szkoła Podstawowa Specjalna, 

• Jakub Malinowski – klasa III gimnazjalna. 

Patryk Szczawiński zdobył tytuł Mistrza Grafiki Komputerowej, a Jakub Malinowski 

wyróżnienie. Zwycięzcy otrzymali dyplomy. Prace wykonywane były pod kierunkiem: 

Iwony Roszak, Agnieszki Mianeckiej i Moniki Borkowskiej. Koordynatorem udziału 

w konkursie była Iwona Roszak.  
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76.  Projekt edukacyjno-wychowawczy „Jak być bezpiecznym w Internecie 

– uczymy siebie nawzajem” 

W dniach od 1 lutego do 31 maja uczniowie klasy I i III Szkoły Specjalnej 

Przysposabiającej do Pracy wzięli udział w projekcie edukacyjno-wychowawczym „Jak być 

bezpiecznym w Internecie – uczymy siebie nawzajem”. Uczniowie z Zespołu Szkół 

Specjalnych zaprezentowali 10 czerwca 2019 roku przed całą szkołą sprawozdanie z realizacji 

projektu i swoje dzieła: książkę dla uczniów „Bezpieczne korzystanie z Internetu”, folder 

dla rodziców, netykietę dla każdej z klasy, wykaz stron internetowych o bezpiecznym 

korzystaniu z Internetu i prezentację multimedialną „Zagrożenia Internetu” dla nauczycieli 

i rodziców. 

Celem projektu była edukacja profilaktyczna w zakresie zasad bezpieczeństwa w sieci 

komputerowej oraz wyjaśnienie zagrożeń, jakie niesie ze sobą korzystanie z sieci Internet. 

 Celami szczegółowymi zaś było: 

• poznanie korzyści płynących z właściwego korzystania z Internetu, 

• uświadomienie sobie przez uczniów zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

użytkowania Internetu, 

• poznanie możliwości eliminowania zagrożeń wynikających z niewłaściwego 

użytkowania Internetu, 

• uświadomienie korzyści płynących z podejmowania dobrych decyzji 

związanych z czasem i doborem treści gier i programów komputerowych, 

• wzajemne uczenie się i współdziałanie w osiąganiu wspólnych celów. 

W trakcie trwania projektu uczniowie uczestniczyli w 11 zajęciach edukacyjnych na 

temat bezpiecznego korzystania z Internetu, tworzyli pomoce dla uczniów, rodziców 

i nauczycieli oraz zorganizowali apel z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Koordynatorem 

projektu była Iwona Roszak. 
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77.  Innowacja programowo-metodyczna „Spotkanie z teatrem” 

W roku szkolnym w Zespole Szkół Specjalnych 2018/2019 rozpoczęła się realizacja 

Innowacji Pedagogiczno-Metodycznej „Spotkanie z teatrem”. Adresatami innowacji 

są uczniowie klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej. 

Celem innowacji było: 

• umożliwienie częstego kontaktu ze sztuką teatralną, 

• rozwijanie indywidualnych zdolności, zainteresowań oraz aktywności twórczej, 

• zintegrowanie zespołu, stworzenie atmosfery akceptacji i zaufania, rozwijanie 

umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności, 

• pobudzanie do działań artystycznych, dostarczanie przeżyć emocjonalnych 

i estetycznych,  

• umożliwienie prezentacji własnych dokonań, przygotowanie do udziału w konkursach 

recytatorskich i wystąpieniach i teatralnych, 

• promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości 

pracy szkoły, 

• rozwijanie współpracy z rodzicami i instytucjami życia kulturalnego. 

 

W innowacji uczestniczyło 6 uczniów klasy I-III Szkoły Podstawowej Specjalnej: Amelia 

Piotrowska, Sandra Sikorska, Zuzanna Kłosowska, Oliwia Zabłocka, Hubert Kostrzewski 

i Dawid Górski.  

Podczas pierwszego roku realizacji innowacji uczniowie: 

1. Uczestniczyli w zajęciach rozwijających zainteresowania realizując tematykę zajęć 

zgodną z autorskim programem „Spotkanie z teatrem”.  

2. Brali aktywny udział we wszystkich apelach szkolnych. 

3. Uczestniczyli w zajęciach z instruktorem teatralnym Panią Anetą Giemzą-Bartnicką 

z Brodnickiego Domu Kultury Brodnicy. 

4. Uczestniczyli w spotkaniu wirtualnym z wykorzystaniem Messengera z aktorem, 

lalkarzem Małgorzatą Chojnowską-Wiśniewską. 

5. Brali udział w przedstawieniach teatralnych: 

• w Zespole Szkół Specjalnych „Krowa Kłamczucha”, 

• w Brodnickim Domu Kultury „Rumcajs i Cypisek”, 

• w teatrze Baj Pomorski w Toruniu „O rybaku i złotej rybce”. 
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6. Przygotowali i zaprezentowali przedstawienia teatralne: 

• wiersz pod tytułem: „Misie zuchy” dla uczniów Szkoły Podstawowej 

Specjalnej z wykorzystaniem wykonanych samodzielnie pacynek, 

• przedstawienie „Dbajmy o las” z okazji Dnia Dziecka, 

• bajkę „Jaś i Małgosia” dla uczestników II Wojewódzkiej imprezy integracyjnej 

z okazji Dnia Praw Dziecka.  

7. Brali udział w IX Przeglądzie Teatralnym w Grudziądzu. 

Innowacja realizowana była przez Iwonę Roszak, a zaangażowani w wybrane działania 

byli: Jolanta Król (wspólne realizowanie przedstawień teatralnych wystawianych w szkole 

i podczas IX Przeglądu Teatralnego) i Michał Gutkowski (wykonanie dekoracji 

na przedstawienia). 
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78.  Konkurs plastyczny „Pejzaż” 

W czerwcu 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych brali udział w szkolnym 

konkursie plastycznym pod tytułem: „Pejzaż”. Prace konkursowe były składane od 3 do 10 

czerwca 2019 roku. Celem konkursu było rozwijanie wrażliwości artystycznej, zamiłowań 

oraz uzdolnień plastycznych.  

Konkurs, w którym technika wykonania prac była dowolna, przeznaczony był dla 

wszystkich uczniów Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. W ocenianiu komisja brała 

pod uwagę przede wszystkim samodzielność, estetykę oraz kreatywność uczniów. Komisja 

konkursowa zdecydowała, że wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział. 

Organizatorami konkursu byli: Michał Gutkowski i Agnieszka Mianecka. 

Uczestnicy konkursu: 

• Adrian Jabłoński – klasa I, 

• Ewelina Chmielewska – klasa I, 

• Grzegorz Lewandowski – klasa III, 

• Jakub Filipski – klasa I, 

• Joanna Dombrowska – klasa III, 

• Katarzyna Charysz – klasa I, 

• Łukasz Petla – klasa III, 

• Mariusz Malinowski – klasa I, 

• Mateusz Rutkowski – klasa III, 

• Wojciech Kamiński – klasa III. 
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79.  Dzień Treningowy Programu Aktywności Motorycznej 

Dnia 14 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół 

Specjalnych w Brodnicy odbył się Dzień Treningowy 

Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych, 

w którym wzięło udział 25 uczestników. Celem imprezy było 

zaprezentowanie swoich umiejętności innym dzieciom.  

Uczestnicy pokonywali wybrane konkurencje na dowolnym poziomie trudności, 

dostosowanym do swoich możliwości. Zgodnie z zasadami Olimpiad Specjalnych nie było 

współzawodnictwa, każdy uczestnik prezentował swoje możliwości i był nagradzany 

za wysiłek włożony w wykonanie każdego zadania. Wszyscy uczestnicy treningu wykonywali 

zadania, które dawały im niezwykłą radość. Ich twarze promieniowały dumą z wykonanych 

zadań. Na koniec zawodów wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział, pamiątkowe 

znaczki oraz słodycze. Organizatorami imprezy były: Emilia Wojtera, Jolanta Król i Dorota 

Jamroży.  
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80.  Wyjście na hipoterapię do fundacji „PEGAZ” 

 Dnia 5 czerwca 2019 roku, uczniowie klasy I-II 

Szkoły Podstawowej Specjalnej, wybrali 

się do pobliskiej fundacji „PEGAZ” Hipoterapia 

w Brodnicy. Wyjście to było jednym z zadań 

realizowanych w ramach projektu edukacyjnego z języka 

angielskiego ”Travelling around London” – „Podróż 

po Londynie”. 

Celem wyjścia było promowanie jazdy konnej 

jako aktywności mającej pozytywny wpływ na zdrowie dzieci oraz nauka podstawowych 

zwrotów i wyrażeń w języku angielskim, które przybliżyła dzieciom Prezes fundacji – 

Pani Marianna Łaszewska biegle władająca językiem angielskim.  

Podróż na stadninę dzieci pod okiem opiekunów pokonały autobusem komunikacji 

miejskiej, co sprawiło im wiele radości. Po dotarciu na miejsce, czekał na uczniów Pan Marcin 

Wójcik (hipoterapeuta), który poznał uczestników bliżej z końmi – Tenorem i Siwkiem. 

Uczniowie mieli możliwość skorzystania z jazdy konnej z elementami ćwiczeń pod okiem 

hipoterapeuty. Podczas pobytu dzieci korzystały również z bliskiego kontaktu z naturą i z okazji 

do wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Organizatorem wyjścia była Ewelina 

Kulwicka.  
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81.  XV Kujawsko-Pomorski Turniej Badmintona Olimpiad Specjalnych 

w Grudziądzu 

Dnia 15 czerwca 2019 roku uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych z Brodnicy wzięli udział 

w XV Kujawsko-Pomorskim Turnieju Badmintona Olimpiad Specjalnych w Grudziądzu. 

Organizatorem turnieju był Klub Olimpiad Specjalnych „Trzynastka”, natomiast 

współorganizatorem: Oddział Regionalny Olimpiad Specjalnych Polska Kujawsko-Pomorskie. 

W turnieju uczestniczyło 60 zawodników z 5 klubów województwa kujawsko-pomorskiego. 

Celem organizacyjnym imprezy było: 

1. Podsumowanie efektów szkoleniowych 

osiągniętych podczas zajęć i treningów 

dla zawodników z niepełnosprawnością 

intelektualną. 

2. Popularyzowanie badmintona jako dyscypliny sportowej dla osób 

z niepełnosprawnością intelektualną. 

3. Integracja ze środowiskiem lokalnym. 

4. Rozpowszechnianie idei Olimpiad Specjalnych w regionie kujawsko-pomorskim. 

Zawody były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami Polskiego Związku 

Badmintona z następującymi modyfikacjami: 

- gry pojedyncze były prowadzone do 11 punktów, 

- grę prowadzono do dwóch wygranych setów (2:0 lub 2:1), 

- zawodnicy musieli posiadać strój sportowy, sprzęt do gry i odpowiednie obuwie do gry 

na hali. 

Zgodnie z Regulaminem Olimpiad Specjalnych za udział w Turnieju wręczone zostały 

medale za I, II, III miejsce oraz wstążki za dalsze miejsca. Zawodnicy Zespołu Szkół 

Specjalnych zdobyli następujące miejsca:  

II miejsce: 

• Łukasz Petla – klasa III Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 
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• Jakub Malinowski – klasa III gimnazjalna, 

• Jakub Filipski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy,  

III miejsce: 

• Kamil Jankowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

• Mariusz Malinowski – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy, 

IV miejsce: 

• Katarzyna Charysz – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. 

Opiekę nad uczniami na turnieju sprawowali: Mariola Klimek i Rafał Kinczewski. 
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82.  Apel „Bezpieczne wakacje” 

17 czerwca 2019 roku w Zespole Szkół Specjalnych odbył się apel ,,Bezpieczne 

wakacje”. Pedagog szkolny Katarzyna Jackiewicz i szkolny rzecznik praw dziecka 

Jerzy Ochlak omówili między innymi zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, 

zachowania w czasie burzy oraz konieczność stosowania filtrów przeciwsłonecznych. 

Przypomnieli również uczniom o ograniczonym zachowaniu wobec nieznajomych, informacje 

o instytucjach służących pomocą i numerach alarmowych. Następnie Małgorzata Krajewska 

zapoznała uczniów z podstawowymi sposobami 

udzielania pierwszej pomocy oraz zachowaniu 

się w przypadku ukąszenia owadów, skaleczeń, 

podtopień i tonięcia. Na koniec 

Bożena Błaszkiewicz omówiła zasady zdrowego 

odżywiania. Przypomniała o konieczności picia 

wody, jedzenia owoców i warzyw, a także unikania 

słodyczy. Podkreśliła, że najważniejszy dla każdego 

zdrowia jest ruch, co potwierdza piramida zdrowia. 
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83.  Pożegnanie Pani Bożenki 

18 czerwca 2019 roku, dokładnie 

o godzinie 11:00 w naszej szkole miała miejsce 

niezwykła rozprawa sądowa. Była ona ściśle 

związana z faktem przejścia na emeryturę 

Bożeny Borysiak, która w naszej szkole 

pracowała przez ponad 32 lata. Skład sędziowski 

składał się z nauczycieli: sędzia 

Katarzyna Sprawiedliwa (Katarzyna Jackiewicz), mecenas Rafał Tarcza (Rafał Rychlewski) 

oraz prokurator Jerzy Bezprawny (Jerzy Ochlak). Cała rozprawa miała charakter 

humorystyczny i nawiązywała do wielu sytuacji, które miały miejsce w sekretariacie. 

Nie mogło zabraknąć aktu oskarżenia, przesłuchiwania świadków, no i w efekcie końcowym 

sprawiedliwego wyroku. Skład sędziowski „skazał” Bożenkę na dożywotnią, 

wspaniałą emeryturę. Na koniec uroczystości „głos zabrały” nasze nauczycielki, które pod 

akompaniament Rafała Rychlewskiego zaśpiewały piosenkę, której 12 zwrotek ukazało 

jak niezwykłą, serdeczną i lubianą osobą jest nasza Pani Sekretarz. A kochają ją wszyscy – 

nauczyciele, pracownicy szkoły, no i uczniowie. Na samym końcu głos zabrała Pani Dyrektor 

Anna Słomińska, która w imieniu całej społeczności szkolnej podziękowała Pani Bożence 

za czas, który z nami spędziła i życzyła jej samych radosnych dni na zasłużonej emeryturze. 

Ostatnie zdanie Pani Dyrektor było bardzo znaczące: Nie mówimy Ci żegnaj, ale do widzenia. 

Wszyscy się pod tym zdaniem podpisujemy! 
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84.  Zakończenie roku szkolnego 2018/2019  

 W dniu 19 czerwca 2019 roku odbyło się uroczyste 

zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Po odśpiewaniu hymnu 

odbyła się część artystyczna, na której najpierw młodsi uczniowie 

wierszem i piosenką pożegnali absolwentów klasy III Szkoły 

Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Kończący szkołę otrzymali 

pamiątkowe prezenty. Następnie wzruszeni absolwenci 

podziękowali Pani Dyrektor, Wicedyrektor, nauczycielom oraz innym pracownikom szkoły za 

trud, wysiłek i wszystkie spędzone lata w szkole. Słowa wdzięczności popłynęły także 

w kierunku rodziców, bo to dzięki nim uczniowie mogli zaistnieć w tak uroczystym dniu. 

Na zakończenie występów, aby wprowadzić wszystkich w wakacyjny nastrój, młodzi artyści 

zaśpiewali piosenkę pod tytułem „Zamawiam słońce”. 

 Po części artystycznej głos zabrała Pani Dyrektor Anna Słomińska, która w bardzo 

ciepłych słowach pożegnała kończących szkołę uczniów oraz podziękowała absolwentom 

i ich rodzicom za wszystkie wspólnie spędzone chwile. Następnie Pani Dyrektor rozdała 

świadectwa absolwentom: Joannie Dombrowskiej, Grzegorzowi Lewandowskiemu 

i Annie Grąska ze Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy oraz uczniom z III klasy 

gimnazjalnej. Natomiast świadectwa promocyjne wychowawcy rozdali uczniom w klasach.  

Na zakończenie apelu głos zabrała Pani Katarzyna Dombrowska, mama absolwentki, 

która bardzo serdecznie podziękowała Pani Dyrektor, nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły za trud i wielkie zaangażowanie włożone w pracę z dziećmi, albowiem „nauczyciel widzi 

więcej niż tylko twarze dzieci – stara się zobaczyć ich dusze”. Pani Dombrowska na ręce Pani 

Dyrektor przekazała dla szkoły pamiątkowe upominki. 

W części artystycznej wzięli udział uczniowie: 

• Fabian Wysocki – klasa VI Szkoła Podstawowa Specjalna 

• Karolina Cholewczyńska, Anita Świeczak – klasa VII Szkoła Podstawowa 

Specjalna 

• Wojciech Fortuński, Adrian Cieczko, Karolina Borek – klasa III gimnazjalna 

• Mariusz Malinowski, Paweł Kostrzewski, Katarzyna Charysz, Adrian 

Jabłoński. Natalia Malinowska – klasa I Szkoła Specjalna Przysposabiająca 

do Pracy 
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• Joanna Dombrowska, Grzegorz Lewandowski, Anna Grąska, Łukasz Petla, 

Wojciech Kamiński oraz Mateusz Rutkowski – klasa III Szkoła Specjalna 

Przysposabiająca do Pracy. 

Na tej uroczystości żegnano 

nie tylko uczniów, ale także Panią Edytę 

Jaworską, która przez wiele lat 

była przewodniczącą Rady Rodziców 

oraz pełniła wolontariat w Zespole Szkół 

Specjalnych. Pomagała nie tylko swojej 

córce Adrianie, ale także wszystkim 

uczniom i zawsze służyła pomocą. 

Dla każdego miała uśmiech i dobre 

słowo. Nauczyciele zaśpiewali dla Pani Edyty piosenkę, specjalnie ułożoną na tę uroczystość, 

a Pani Dyrektor podziękowała za współpracę oraz zaangażowanie w życie szkoły.  

Następnie głos zabrała Pani Mariola Klimek, która w imieniu działającego przy szkole 

Klubu Olimpiad Specjalnych „Sokoliki” wręczyła absolwentce i zawodniczce klubu: Joannie 

Dombrowskiej upominki za reprezentowanie szkoły w wielu zawodach sportowych. „Sokoliki” 

podziękowały również Pani Edycie Jaworskiej za pomoc przy organizowaniu olimpiad 

i zawodów sportowych. Pani Edyta otrzymała statuetkę. 

 Na zakończenie, jak corocznie, Pani Dyrektor podziękowała wszystkim 

zgromadzonym rodzicom za całoroczną współpracę. W tym roku z rąk Pani Dyrektor kwiaty 

oraz dyplomy za pracę na rzecz społeczności uczniowskiej, pozyskiwanie sponsorów 

oraz pomoc finansową otrzymali: Edyta Jaworska, Małgorzata Kulwicka, Barbara i Marek 

Cieczko.  

Część artystyczną przygotowała Iwona Zarębska, oprawę muzyczną – Rafał 

Rychlewski, a dekorację artystyczną Michał Gutkowski. 
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