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GAZETKA Z ŻYCIA INTERNATU

Fot. Uczniowie nominowani do pochwały kierownika internatu.

Mistrzostwa Powiatu
w Szachach
Drużynowych
28 listopada w Szkole Podstawowej w Gródku
Szlacheckim odbyły się Powiatowe Mistrzostwa
w Szachach Drużynowych. Do rywalizacji
przystąpiło 8 drużyn. Rozgrywki rozgrywane
zostały systemem „każdy z każdym”.
Szachy to gra niezwykle wartościowa, ponieważ
stanowi
specyficzną
kombinację
sportu,
naukowego myślenia i elementów sztuki. Forma
takiej intelektualnej
aktywności wpływa
pozytywnie nie tylko na rozwój umysłowy, ale
także osobowościowy każdego grającego. Gra
w szachy doskonali pamięć i uwagę, rozwija
zdolności koncentracji, logicznego myślenia.
Dzięki takim cechom, drużyna naszej szkoły
wywalczyła II miejsce w kategorii szkół średnich.
Większość tego silnego zespołu zamieszkuje nasz
internat. Jesteśmy z Was dumni!

Fot. Drużyna naszej Szkoły w składzie: Alicja
Szymczak, Kinga Cieniuch, Julita Ochnio, Wojciech
Wawszczak oraz Bartosz Powroźnik.

Z sercem dla internatu
Niejednokrotnie
obserwujemy,
że jakakolwiek forma perswazji – namowa,
nakazywanie, czy przymuszanie – przynosi
skutek odwrotny do zamierzonego. Chcemy,
by chęć pomocy wypływała z potrzeby serca,
dlatego zostawiamy młodzieży przestrzeń do
wolnego wyboru. Jednocześnie pokazujemy,
co dzieje się kiedy my, ludzie, chcemy sobie
nawzajem pomagać i do czego przyczynia się
nasza bezinteresowna pomoc. Młode osoby
mają w sobie wiele chęci niesienia pomocy
innym, co przekłada się później na przebieg
różnych
(czasami
niespodziewanych)
pozytywnych akcji.
Właśnie takich ludzi jest dużo
w naszym internacie – pomagających
w organizowaniu rozmaitych uroczystości i
imprez okolicznościowych, bezinteresownych
w różnego rodzaju pracach na rzecz internatu,
biorących udział w dodatkowych zajęciach,
udzielających pomocy koleżeńskiej podczas
nauki własnej wychowankom mającym
problemy w nauce. Czy może być coś
piękniejszego w człowieku niż chęć niesienia
pomocy innym oraz bezinteresowna gotowość
do poświęceń? Czy człowiek z natury
postępuje bezinteresownie, czy może na
poziom empatii wpływa głównie jego
wychowanie lub czynniki genetyczne?

Wielu ludzi szuka pomysłu na to, jak być
szczęśliwym. Okazuje się, że jest na to prosty
i znany od dawna sposób - pomaganie innym.
Osoby, które za działalności na rzecz
internatu zdobyły największą ilość punktów,
są to:


Mikołaj Hawryluk



Mikołaj Tymosiewicz



Sebastian Różnowicz



Dawid Graczyk



Łukasz Karwowski



Kinga Cieniuch



Paulina Cybul



Amelia Wołowik



Jakub Bzowski



Dominik Bryguła



Kacper Biernacki



Paweł Adamczyk



Wojciech Makarewicz

To właśnie oni otrzymują
udzielona przez kierownika
Gratulujemy!!!

pochwałę
internatu.

STRONA 1

NR 2 / GRUDZIEŃ / STYCZEŃ / LUTY / 2019/2020

WYDARZENIA

PROFILAKTYKA

Andrzejki w naszym internacie

Po co nam używki?
Palenie papierosów przez dzieci i młodzież
w wieku szkolnym wywołuje jeszcze większe
szkody niż palenie przez dorosłych. Młodzież
paląca
papierosy mają niższy wzrost,
mniejszą wagę ciała, mniejszy obwód klatki
piersiowej. Osiągają gorsze wyniki w sporcie:
w biegach, marszu i pływaniu.

Andrzejki to dzień jedyny w swoim
rodzaju. Wtedy to – zgodnie z tradycją –
święty Andrzej, uchyla rąbka tajemnicy i za
sprawą znaków i wróżb, podpowiada nam,
co nas będzie czekać w przyszłości. Obecnie
we wróżbach może uczestniczyć każdy, bez
względu na płeć. Uzyskane wyniki nie są
traktowane poważnie, wręcz przeciwnie –
stanowią jedynie element tradycji.

Dzięki
realizacji
cyklicznych
zajęć
profilaktycznych,
uczniowie
poszerzyli
wiedzę o szkodliwości nikotyny, alkoholu,
dopalaczy a zarazem zwiększyli świadomość
na temat zagrożeń wynikających z czynnego
i biernego stosowania tych używek.

28 listopada 2019 roku Młodzieżowa Rada
Internatu, pod opieką Pani Agnieszki
Ludwisiak oraz Pani Małgorzaty Semeniuk,
przygotowała wróżby andrzejkowe dla
mieszkańców internatu.

Uczniowie, pod kierunkiem wychowawców
grup, przygotowywali prezentacje i brali
udział w pogadankach na temat uzależnień.

W tym dniu, świetlica internatu zamieniła się
w
„salę
wróżb”.
Każdy
uczestnik
andrzejkowych szaleństw z niecierpliwością
przekłuwał papierowe serce, aby odczytać
imię swojej sympatii. Wiele śmiechu i radości
dostarczyły
młodzieży
przepowiednie
z magicznej kuli. Wszyscy gorączkowo
czekali na to, by dowiedzieć się kto pierwszy
zmieni stan cywilny, będzie bogaty i komu
w życiu się powiedzie.
Dużym powodzeniem cieszyły się ciasteczka
z wróżbami. Wszyscy wspaniale się bawili,
humory dopisywały, a przepowiedziana
przyszłość może się spełnić. Tak naprawdę
wszystko zależy tylko od nas!
Wszyscy chcieli poznać imię swojego
wybranka lub wybranki serca.

W holu internatów zostały wyeksponowane
gazetki, informujące o szkodliwości nałogu
tytoniowego i palenia e-papierosów. Mamy
nadzieję, że zadania, które zrealizowaliśmy
w grudniu, przyczynią się do rozwoju
zachowań zmierzających do prawidłowego
dbania o zdrowie własne i innych osób.

CIEKAWOSTKI
 Dwanaście razy więcej Brytyjczyków
umarło z powodu palenia niż podczas
drugiej wojny światowej.
 Najdłuższą nazwą miasta

w Europie jest Llanfairpwllgwyngyll-gochgery-chwyrndrobwll-llan-llan-tysilio-gogogogoch, który znajduje się w Walii.

Andrzejkowe wróżby były główną atrakcją
wspólnych zabaw mieszkańców internatu.

 Trzy najbogatsze rodziny na świecie
mają w sumie więcej środków i
zasobów niż 48 najbiedniejszych
krajów łącznie.
 Chińczycy używają ponad 80

miliardów pałeczek w ciągu roku.
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Konkurs „Stroik Świąteczny”
Tworzenie stroików w czasie Świąt Bożego
Narodzenia to piękny zwyczaj przekazywany
z pokolenia na pokolenie. Również w naszych
internatach ogłoszono konkurs na „Stroik
Świąteczny”. 18 grudnia 2019 roku komisja
konkursowa
dokonała
oceny
stroików,
przygotowanych przez młodzież internatów.
Prace
oceniane
były
wg
wcześniej
przygotowanego regulaminu.
I miejsce: K. Cieniuch, P. Baruch, P. Cybul
(pokój
nr
12
–
internat
żeński).
II miejsce: A. Biskup, K. Borowik, W. Hurko, P.
Makarewicz, B. Wołowik (pokój nr 13 – internat
żeński).
III miejsce: B. Daniłko (pokój nr 13 – internat
męski). Gratulujemy!

III miejsce

I miejsce

II miejsce

UROCZYSTOŚĆ

Wigilia
PRZEDSTAWIENIE „GOŚĆ OCZEKIWANY”
WG ZOFII KOSSAK-SZCZUCKIEJ
Przedświąteczny czas jest okazją do tego, aby na
chwilę zatrzymać się i dostrzec wokół siebie drugiego
człowieka. Zgodnie z tradycją lat ubiegłych,
wychowankowie ZSCKR w Jabłoniu, 23 grudnia 2019
roku, spotkali się na uroczystej Wigilii. Tym razem
była ona połączona z uroczystościami szkolnymi.
Spotkanie było okazją do przypomnienia
kultywowanych w polskich rodzinach tradycji
bożonarodzeniowych,
a
wspólne
kolędowanie
wprowadziło uczestników w atmosferę zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość uświetniło
przedstawienie pt. „Gość Oczekiwany” wg Zofii
Kossak-Szczuckiej, przygotowane przez mieszkańców
internatu pod kierunkiem Pani Małgorzaty Semeniuk.

fot. Dziewczęta z grupy III podczas
wykonywania dekoracji bożonarodzeniowych.

Opowieść o wierze, nadziei i pokorze, ale także
o pysze, zachłanności, głupocie. O karze
i o nagrodzie, nawet dla grzesznika, jeśli zrozumie
własne błędy i poprosi o przebaczenie.
Bardzo miłym akcentem było wręczenie pracownikom
szkoły świątecznych ozdób z szyszek, wykonanych
własnoręcznie przez mieszkańców internatu. Wszyscy
uczniowie i kadra pedagogiczna podzielili się
opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Następnie przyszedł
czas na skosztowanie wigilijnych przysmaków. Oby ten
radosny czas pokoju, towarzyszył każdemu w
nadchodzącym Nowym Roku.
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WSPÓLNY CZAS

Czas kolędowania w DPS
Mieszkańcy DPS często bywają sami ze
swoimi myślami, oczekiwaniem na kogoś,
dlatego odwiedziny młodzieży są tak ważne,
gdyż wnoszą w życie pensjonariuszy odrobinę
radości. Wizyta uczniów w DPS sprawiła
mieszkającym tam osobom ogromną radość.
Grupa młodzieży Zespołu Szkół CKR w
Jabłoniu w dniu 30 stycznia 2020 r.
odwiedziła
Dom
Pomocy
Społecznej
w Kalince. Uczniowie pod opieką nauczycieliMałgorzaty Semeniuk
oraz
Agnieszki
Żelazowskiej przygotowali występ składający
się z koncertu kolęd oraz scenki związanej z
tematyką świąt Bożego Narodzenia. Krótki
występ grupy teatralnej i zespołu wokalnego
wzbudził żywą reakcję pensjonariuszy, którzy
przyłączyli się do wspólnego śpiewania.

Było mnóstwo uśmiechów i radości.
Odwiedziny w Domu Pomocy Społecznej są
niezwykle ważnym darem naszych serc dla
osób starszych, schorowanych, samotnych.
Dają im chwile radości i pozwalają
na rozmowę z kimś życzliwym. W młodzieży
kształtują otwartość i wrażliwość na potrzeby
innych oraz sprawiają radość z pomagania,
z umiejętności poświęcania swojego wolnego
czasu dla tych, którzy z różnych powodów
pozbawieni zostali miłości i opieki ze strony
własnych rodzin.

UROCZYSTOŚĆ

Studniówka 2020
1 lutego 2020 roku

uczniowie
klas czwartych ZSCKR w Jabłoniu, bawili
się na swoim balu studniówkowym. Na samą
myśl każdemu z tegorocznych maturzystów,
robi się ciepło w okolicach serca. Bal
uroczyście rozpoczął się tradycyjnym
polonezem. Po polonezie był czas
na
wspólne
fotografie
klasowe,
z wychowawcami i dyrekcją oraz radosna
zabawa do białego rana.

ŚWIĘTUJEMY

Walentynki 2020
Z okazji Walentynek, przypadających
14 lutego 2020 roku, wychowankowie wraz
z wychowawcami zorganizowali pocztę
walentynkową. Na korytarzu pojawiły się
walentynkowe dekoracje, które zostały
przygotowane podczas zajęć z Panią
Agnieszką Wieczorkowską-Dudzik. Wiele
emocji
związanych
było
z
pocztą
walentynkową, dzięki której walentynkowe
kartki powędrowały do adresatów. <3
Wykorzystano materiały ze strony internetowej szkoły.
Redakcja pod opieką Bożeny Szypulskiej.
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