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Zima, zima przepisowo,
Biały śnieżek pada zdrowo,
Z nim nadeszła mrozu fala,
Będzie bałwan jak ta lala.

Już podwórko dzieci
krzepi,
Śnieżne kule biegną lepić,
Jedna, druga, trzecia bryła
Przyjaźń rodzi się zażyła.

Oczy z węgla, nos z
marchewki,
I ceglasty uśmiech krewki,
Garnek stary głowę stroi,
Z miotłą w ręce bałwan
stoi.

Mają teraz przyjaciela,
On podwórko rozwesela,
Czy ktoś duży, czy ktoś
mały,
Bo to bałwan doskonały.

WITAMY W DRUGIM NUMERZE NASZEJ GAZETKI !
W TYM WYDANIU ZAPRASZAMY WAS DO ŚWIĄTECZNYCH WSPOMNIEŃ...
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KONKURS NA PORTRET NASZEJ PATRONKI
Rok poświęcony patronce naszej szkoły Marii Grzegorzewskiej dobiegł końca. 

W związku  z tym zakończony został szkolny konkurs plastyczny
"Portret Marii Grzegorzewskiej". 

Prace plastyczne jego uczestników zaprezentowane zostały w holu szkolnym.

K
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Mamy wspaniałych
nowych uczniów,

którzy od 1 września
wstąpili w mury

naszego Ośrodka.
Pani dyrektor

wielkim ołówkiem
pasowała na ucznia

wręczając
pamiątkowy dyplom 

   i książkę.

PASOWANIE
NA 

UCZNIA

K

W świetlicy szkolnej
odbyły się warsztaty
bożonarodzeniowe.
Przy świątecznych
piosenkach 
i słodkościach
zostały wykonane
ozdoby świąteczne.
Rozmawialiśmy
także o zwyczajach 
i tradycjach
związanych z
Bożym
Narodzeniem.

K

K

K

K
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 Koło turystyczne 
 pozdrawia                 
 z magicznego
Bydgoskiego Jarmarku
Świątecznego.

K

K
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6 GRUDNIA  - MIKOŁAJKI

A
A

Zawitał do nas Mikołaj...
Dzięki wspaniałej inicjatywie Rady Rodziców
działającej przy naszym Ośrodku wszystkie

dzieci odwiedził Mikołaj.
Niezwykły dar serca okazała pani dyrektor

Carrefour Piła pani Teresy Piątek, która
przygotowała i ofiarowała uczniom wspaniałe

prezenty.

Dziękujemy !!!

A A

     To były magiczne chwile. Odwiedziła nas 
 koleżanka św. Mikołaja, która pomogła nam 
 spakować prezenty dla niego. 
      Były też dla nas prezenty, specjalne, bo 
 muzyczne. Posłuchaliśmy piosenki
bałwanka   Marcina oraz pianistycznych
popisów   młodzieży. 
     Na koniec tanecznym krokiem
wyruszyliśmy w zimową podróż na biegun
północny.

A
A

A A
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W grudniu klasy 1bp i 5c
udały się na warsztaty do

Muzeum Żywego Piernika do
Torunia. Atmosfera miasta

jest już świąteczna. Wszędzie
widać dekoracje związane 
ze zbliżającym się Bożym

Narodzeniem. Stare miasto
jest przepiękne nawet zimą.

A

7 grudnia 2022 r. uczniowie klasy 7c wybrali się 
do Muzeum Okręgowego na wystawę 

"Pod osłoną pierwszej gwiazdy. Szopki bożonarodzeniowe różnych kultur".
Szopki pochodzą z różnych krajów i kontynentów. Uczniowie obejrzeli figurki

wykonane z hebanu, bambusa, kukurydzy. Ciekawostką była miniaturka szopki
w łupinie orzecha włoskiego oraz figurki wykonane z kryształów

Swarovskiego. Po powrocie do klasy uczniowie wykonali własne szopki.

A

A

A

A
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Dzień Wody

K

12 grudnia w świetlicy szkolnej spotkaliśmy się na
"Zimowej herbatce u Marii Grzegorzewskiej". 

W świątecznej atmosferze rozmawialiśmy o
tradycjach i zwyczajach związanych z Bożym

Narodzeniem.
Przygotowaliśmy i degustowaliśmy różne herbaty 

z dodatkami jak np. pomarańcza, cynamon,
goździki, anyż, miechunka, miód, czy sok malinowy.

K

K

K

K

K

K

W ramach działań prowadzonych przez zespół profilaktyczno-
wychowawczy, w świetlicy szkolnej świętowaliśmy Dzień

Wody.
Uczniowie oprócz degustacji zapoznali się z rolą wody, jaką

odgrywa w naszym życiu oraz zgłębili wiedzę na temat
sposobów jej oszczędzania. Pod koniec spotkania uczniowie
mierzyli się z zagadkami dotyczącymi cieczy oraz otrzymali

tematyczne kolorowanki.

K
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Bożonarodzeniowe spotkanie z Seniorami
z Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Pile. Podczas

spotkania wręczyliśmy podopiecznym własnoręcznie
wykonane kartki oraz pierniki. 

Wykonaliśmy łańcuch choinkowy, ozdobiliśmy pierniki oraz
odbyliśmy wspólne kolędowanie. 

Uwieńczeniem wizyty były odwiedziny Mikołaja, 
który wręczył uczniom słodkie upominki.

Świąteczna wizyta w Hospicjum

Przygotowując się do Świąt Bożego
Narodzenia postanowiliśmy odwiedzić pensjonariuszy

pilskiego hospicjum. 
Z tej okazji uczniowie wykonali piękne kartki świąteczne 

i upiekli pyszne pierniki.
Było wspólne kolędowanie, życzenia świąteczne, słodki

poczęstunek i wiele, wiele wzruszeń.

K

K

K

K
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     W grudniu, 
 w   przestrzeni   
 kawiarni
 Manufaktura Ciast   
 stanęła
 „Choinka Marzeń”
 ozdobiona 
 aniołkami, które 
 wykonali uczniowie
 SOSW w Pile.
     Dzieci tworząc 
 figurki aniołków 
 dołączyły afirmację
 i określiły   swoje 
 marzenia.
     Klienci kawiarni 
 mogli nabyć 
 piękne, 
 niepowtarzalne 
 aniołki
 i spełnić marzenia 
 dzieci.
 I tak też się stało.

 Atmosferę świąt budują małe gesty, życzliwość 
 i wspólne działania. Uczniowie naszej szkoły 
 przygotowali konkursowe "Najpiękniej 
 zapakowane prezenty". 
 I miejsce zajęły klasy 5sp i 2a, klasa 2b, 
 II miejsce klasa 2b, 
 III miejsce klasa 3dp. 
 Wyróżnienia zdobyły klasy 7c i 8d.
            Gratulujemy kreatywności!

CHOINKA MARZEŃ

            Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Stowarzyszenia 
"Otwarte Serca" działającego przy naszym Ośrodku udają się 
 do Starostwa Powiatowego w Pile na Kiermasz Świąteczny. 

            W tym roku towarzyszyli im uczniowie klas 1,2 a. Na stoisku jak zwykle były piękne,
ozdoby świąteczne własnoręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły.      

 Dzieciom i opiekunom pogratulował oraz życzył Wesołych Świąt Krzysztof Sadowski,
 etatowy członek Zarządu Powiatu

A A A
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...Ludzi dobrej woli jest więcej...
Pracownicy Media Expert po raz kolejny z własnej
inicjatywy okazali wielkie serca obdarowując przed
Świętami słodkościami naszych podopiecznych. 

Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami !

K

K

Dnia 12 grudnia odbyło się spotkanie z matką
kwadraciaków Panią Agnieszką Halamą.

Podczas zajęć uczniowie poznali kwadraciaki   
  i wykonali kartkę świąteczną.

K

K

K
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       Jak co roku wychowankowie 
 Specjalnego Ośrodka Szkolno- 
 Wychowawczego im. Marii 
 Grzegorzewskiej w Pile udali się na 
 Wyspę, na spotkanie ze Świętym 
 Mikołajem. Od lat przypływa on do   
 dzieci kajakiem, a dzieje się tak
dzięki   uprzejmości i pomocy
wspaniałych   ludzi- kajakarzy
zrzeszonych w Klubie   Kajakowym
PTTK Gwda Piła. 
        W sobotę 3 grudnia w pięknej 
 zimowej, śnieżnej scenerii 
 wychowankowie otrzymali z rąk 
 wyjątkowego Mikołaja, wspaniałe 
 prezenty. Wodnemu Mikołajowi 
 pomagało aż trzydziestu kajakarzy! 
 Dodatkową atrakcją tegorocznego 
 spotkania był poczęstunek gorącą, 
 pyszną czekoladą. Tę niespodziankę 
 przygotował dla dzieci pan Grzegorz 
 Graczyk Wyspiarz.
         Za te piękne, radosne chwile 
 wychowankowie Ośrodka z całego 
 serca dziękują

Jak co roku przed świętami wychowankowie Internatu oczekiwali na przybycie Gwiazdora.
Na pięknych saniach zaprzężonych w renifery przywiózł wielki worek pełen wymarzonych prezentów. Dzieci zachwycone z promiennymi

buziami i radosnymi okrzykami witały świątecznego gościa i jego pomocników. 
Spotkanie upłynęło na świątecznych opowieściach, wesołych rozmowach i śpiewaniu kolęd przy świątecznym poczęstunku.

K K K

K K

K K K

K K
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Boże Narodzenie to czas magiczny, radosny. Czas pełen zadumy, refleksji, rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój
zapanował również w naszym Ośrodku 22 grudnia. Tego dnia odbyło się Wigilijne Spotkanie. Bożonarodzeniowy klimat
dopełniły: piękna okolicznościowa dekoracja, lampki, choinka oraz odświętnie nakryty stół ze słodkim poczęstunkiem.

Podniosłym momentem spotkania był krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 6SP. 
A do wspólnego kolędowania zaprosili wszystkich  Marcin, Krystian i Michał.

Ze świątecznymi życzeniami i upominkami przybyli Eligiusz Komarowski Starosta pilski,
 Arkadiusz Kubich Wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu oraz radni Rady Powiatu 

w Pile: Zdzisława Bosak-Kawa i Przemysław Pochylski.
Na zakończenie był  słodki poczęstunek, wzajemne życzenia, serdeczne rozmowy, wspólne zdjęcia i mnóstwo radości. 



www.gloswielkopolski.plGłos Wielkopolski | Numer 2 01/2023 | Strona 12  

www.juniormedia.plGAZETKA SZKOLNA

A

            Grupa licealistów z Piły we współpracy z SOSW w Pile realizuje ważny projekt społeczny 
 „Pierwszy rzut oka”. Przystąpiło do niego 4 uczniów z I LO w Pile: Piotr, Julia , Zuzanna, Wiktoria 
 oraz Zofia, uczennica II LO w Pile. Projekt realizowany jest w ramach ogólnopolskiej Olimpiady 
 Zwolnieni z Teorii – to platforma dla uczniów i nauczycieli, która uzupełnia edukację szkolną 
 o umiejętności działania w praktyce.
           Projekt ten  ma pokazać, że osoby z niepełnosprawnościami codziennie mierzą się 
 z problemami, których nie widać na "Pierwszy rzut oka": schody, wąskie alejki sklepowe, kontakty 
 społeczne - to np. sytuacje mogące przysparzać im wiele kłopotów,
          Główne założenia tej inicjatywy  to m.in. uświadamianie społeczeństwa i realna pomoc 
 osobom niepełnosprawnym w niwelowaniu różnic społecznych.
 Uczniowie przeszli już do kolejnego etapu olimpiady. Gratulujemy i życzymy im powodzenia.

A

      
     Pod koniec listopada nasi uczniowie   udali
się z wizytą do I LO w Pile.  W swoim 
 gabinecie przywitała ich Pani dyrektor 
 Angelika Zygmunt. 
       Zespół projektu oprowadził uczestników 
 wizyty po szkole. W pracowni chemicznej 
 mogli obejrzeć kilka ciekawych 
 doświadczeń. Wzięli również udział 
 w krótkiej lekcji biologii. 

         
         Przedświąteczna wizyta 
 licealistów. Spotkanie miało 
 charakter świąteczny i odbyło się 
 w miłej i ciepłej atmosferze. 
         Z tej okazji członkowie projektu 
 przynieśli nam dary: słodki
upominek   oraz kartki świąteczne
przygotowane   przez uczniów I LO w
Pile. 
             Bardzo dziękujemy!

                
                    "Pierwszy rzut oka"

A A

A

A

A A


	Zima, zima przepisowo, Biały śnieżek pada zdrowo, Z nim nadeszła mrozu fala, Będzie bałwan jak ta lala.  Już podwórko dzieci krzepi, Śnieżne kule biegną lepić, Jedna, druga, trzecia bryła Przyjaźń rodzi się zażyła.  Oczy z węgla, nos z marchewki, I ceglasty uśmiech krewki, Garnek stary głowę stroi, Z miotłą w ręce bałwan stoi.  Mają teraz przyjaciela, On podwórko rozwesela, Czy ktoś duży, czy ktoś mały, Bo to bałwan doskonały.
	WITAMY W DRUGIM NUMERZE NASZEJ GAZETKI ! W TYM WYDANIU ZAPRASZAMY WAS DO ŚWIĄTECZNYCH WSPOMNIEŃ...
	KONKURS NA PORTRET NASZEJ PATRONKI
	Rok poświęcony patronce naszej szkoły Marii Grzegorzewskiej dobiegł końca.
	W związku  z tym zakończony został szkolny konkurs plastyczny
	"Portret Marii Grzegorzewskiej".
	Prace plastyczne jego uczestników zaprezentowane zostały w holu szkolnym.
	PASOWANIE NA  UCZNIA
	Mamy wspaniałych nowych uczniów, którzy od 1 września wstąpili w mury naszego Ośrodka. Pani dyrektor wielkim ołówkiem pasowała na ucznia wręczając pamiątkowy dyplom     i książkę.


	6 GRUDNIA  - MIKOŁAJKI
	W grudniu klasy 1bp i 5c udały się na warsztaty do Muzeum Żywego Piernika do Torunia. Atmosfera miasta jest już świąteczna. Wszędzie widać dekoracje związane  ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem. Stare miasto jest przepiękne nawet zimą.
	7 grudnia 2022 r. uczniowie klasy 7c wybrali się  do Muzeum Okręgowego na wystawę  "Pod osłoną pierwszej gwiazdy. Szopki bożonarodzeniowe różnych kultur". Szopki pochodzą z różnych krajów i kontynentów. Uczniowie obejrzeli figurki wykonane z hebanu, bambusa, kukurydzy. Ciekawostką była miniaturka szopki w łupinie orzecha włoskiego oraz figurki wykonane z kryształów Swarovskiego. Po powrocie do klasy uczniowie wykonali własne szopki.
	12 grudnia w świetlicy szkolnej spotkaliśmy się na "Zimowej herbatce u Marii Grzegorzewskiej".  W świątecznej atmosferze rozmawialiśmy o tradycjach i zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem. Przygotowaliśmy i degustowaliśmy różne herbaty  z dodatkami jak np. pomarańcza, cynamon, goździki, anyż, miechunka, miód, czy sok malinowy.

	Dzień Wody
	W ramach działań prowadzonych przez zespół profilaktyczno-wychowawczy, w świetlicy szkolnej świętowaliśmy Dzień Wody. Uczniowie oprócz degustacji zapoznali się z rolą wody, jaką odgrywa w naszym życiu oraz zgłębili wiedzę na temat sposobów jej oszczędzania. Pod koniec spotkania uczniowie mierzyli się z zagadkami dotyczącymi cieczy oraz otrzymali tematyczne kolorowanki.
	Świąteczna wizyta w Hospicjum
	Bożonarodzeniowe spotkanie z Seniorami
	Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia postanowiliśmy odwiedzić pensjonariuszy pilskiego hospicjum.
	Z tej okazji uczniowie wykonali piękne kartki świąteczne
	i upiekli pyszne pierniki. Było wspólne kolędowanie, życzenia świąteczne, słodki poczęstunek i wiele, wiele wzruszeń.



	CHOINKA MARZEŃ
	W grudniu,   w   przestrzeni     kawiarni
	Manufaktura Ciast     stanęła  „Choinka Marzeń”  ozdobiona   aniołkami, które   wykonali uczniowie  SOSW w Pile.      Dzieci tworząc   figurki aniołków   dołączyły afirmację  i określiły   swoje   marzenia.      Klienci kawiarni   mogli nabyć   piękne,   niepowtarzalne   aniołki  i spełnić marzenia   dzieci.
	I tak też się stało.
	Tradycyjnie przed Świętami Bożego Narodzenia członkowie Stowarzyszenia  "Otwarte Serca" działającego przy naszym Ośrodku udają się   do Starostwa Powiatowego w Pile na Kiermasz Świąteczny.
	W tym roku towarzyszyli im uczniowie klas 1,2 a. Na stoisku jak zwykle były piękne, ozdoby świąteczne własnoręcznie wykonane przez uczniów naszej szkoły.        Dzieciom i opiekunom pogratulował oraz życzył Wesołych Świąt Krzysztof Sadowski,  etatowy członek Zarządu Powiatu
	...Ludzi dobrej woli jest więcej... Pracownicy Media Expert po raz kolejny z własnej inicjatywy okazali wielkie serca obdarowując przed Świętami słodkościami naszych podopiecznych.  Serdecznie dziękujemy, że jesteście z nami !
	Dnia 12 grudnia odbyło się spotkanie z matką kwadraciaków Panią Agnieszką Halamą. Podczas zajęć uczniowie poznali kwadraciaki      i wykonali kartkę świąteczną.
	Jak co roku wychowankowie   Specjalnego Ośrodka Szkolno-   Wychowawczego im. Marii   Grzegorzewskiej w Pile udali się na   Wyspę, na spotkanie ze Świętym   Mikołajem. Od lat przypływa on do     dzieci kajakiem, a dzieje się tak dzięki   uprzejmości i pomocy wspaniałych   ludzi- kajakarzy zrzeszonych w Klubie   Kajakowym PTTK Gwda Piła.          W sobotę 3 grudnia w pięknej   zimowej, śnieżnej scenerii   wychowankowie otrzymali z rąk   wyjątkowego Mikołaja, wspaniałe   prezenty. Wodnemu Mikołajowi   pomagało aż trzydziestu kajakarzy!   Dodatkową atrakcją tegorocznego   spotkania był poczęstunek gorącą,   pyszną czekoladą. Tę niespodziankę   przygotował dla dzieci pan Grzegorz   Graczyk Wyspiarz.          Za te piękne, radosne chwile   wychowankowie Ośrodka z całego   serca dziękują
	Jak co roku przed świętami wychowankowie Internatu oczekiwali na przybycie Gwiazdora.
	Na pięknych saniach zaprzężonych w renifery przywiózł wielki worek pełen wymarzonych prezentów. Dzieci zachwycone z promiennymi buziami i radosnymi okrzykami witały świątecznego gościa i jego pomocników.  Spotkanie upłynęło na świątecznych opowieściach, wesołych rozmowach i śpiewaniu kolęd przy świątecznym poczęstunku.

	Boże Narodzenie to czas magiczny, radosny. Czas pełen zadumy, refleksji, rodzinnych spotkań. Świąteczny nastrój zapanował również w naszym Ośrodku 22 grudnia. Tego dnia odbyło się Wigilijne Spotkanie. Bożonarodzeniowy klimat dopełniły: piękna okolicznościowa dekoracja, lampki, choinka oraz odświętnie nakryty stół ze słodkim poczęstunkiem. Podniosłym momentem spotkania był krótki program artystyczny w wykonaniu uczniów klasy 6SP.
	A do wspólnego kolędowania zaprosili wszystkich  Marcin, Krystian i Michał. Ze świątecznymi życzeniami i upominkami przybyli Eligiusz Komarowski Starosta pilski,  Arkadiusz Kubich Wicestarosta pilski, Krzysztof Sadowski, etatowy członek Zarządu Powiatu oraz radni Rady Powiatu  w Pile: Zdzisława Bosak-Kawa i Przemysław Pochylski. Na zakończenie był  słodki poczęstunek, wzajemne życzenia, serdeczne rozmowy, wspólne zdjęcia i mnóstwo radości.


	"Pierwszy rzut oka"
	Pod koniec listopada nasi uczniowie   udali się z wizytą do I LO w Pile.  W swoim   gabinecie przywitała ich Pani dyrektor   Angelika Zygmunt.         Zespół projektu oprowadził uczestników   wizyty po szkole. W pracowni chemicznej   mogli obejrzeć kilka ciekawych   doświadczeń. Wzięli również udział   w krótkiej lekcji biologii.
	Przedświąteczna wizyta   licealistów. Spotkanie miało   charakter świąteczny i odbyło się   w miłej i ciepłej atmosferze.           Z tej okazji członkowie projektu   przynieśli nam dary: słodki upominek   oraz kartki świąteczne przygotowane   przez uczniów I LO w Pile.               Bardzo dziękujemy!


