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MIĘDZY NAMI 
MIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO  

W IGNACOWIE 

***************************************** 

WYDARZYŁO SIĘ 
         11 września na dobry początek roku szkolnego obejrzeliśmy przedstawienie " Jaś i Małgosia". Aktorom udało się 

wspaniale przyciągnąć uwagę naszych wychowanków, nawiązać z nimi kontakt, wciągając do wspólnej zabawy. Żywe, 

dynamiczne i barwne przedstawienie bardzo się nam podobało. Okazało się także, że dzieci znały tradycyjna treść i 

były zaskoczone tym, że Baba Jaga dostała ... szansę na poprawę. W bajce morał jest inny - zła czarownica ponosi karę. 

Zakończenie pokazane przez aktorów  bardziej nam odpowiada, bowiem jest w nim nadzieja na poprawę swojego 

złego zachowania. Nadzieja na to, że zawsze można zacząć od nowa.  

         25 września grupa I zorganizowała dla wszystkich wychowanków wieczorek integracyjny. Zaprosiła nas na rejs 

statkiem po morzu. Każda grupa dostała zadanie do wykonania. Bez tego, wspólna wyprawa nie mogłaby się odbyć... 

Należało więc zbudować statek, przygotować czapki dla załogi, zorganizować kucharza, kapitana, majtków do 

sprzątania, wykonać maszt i ster. Jak rejs, to duże ryzyko i niebezpieczeństwo, ale także wiele atrakcji. Ważne, by 

załoga wspólnie pokonała przeszkody, wytrzymała sztorm, przeżyła zmiany pogody na morzu i ....w odpowiednim 

momencie opuściła statek. Taki rejs, to jak nasze życie codzienne w internacie: każdy ma swoje zadanie do wykonania, 

i za coś odpowiada. Razem pokonujemy trudy codzienności, bawimy się, uczymy nowych rzeczy, zmagamy się  

z wyzwaniami. U nas rzeczy niemożliwe, stają się możliwe. 

Właśnie na tym statku zrozumieliśmy, że każdy jest ważny, potrzebny i niezastąpiony. Że niestraszna nam burza i 

sztorm, że nic nie złamie naszego masztu. Po prostu jesteśmy niezatapialni. I każdy, kto z nami popłynął, był 

zadowolony.Nasze życie jest jak rejs...a załoga daje wsparcie, pozwala przeżyć przygodę i bezpiecznie dopłynąć do celu. 

 

SPOTKANIE Z … Nową Siostrą Dyrektor Katarzyną Besiekierską 

1. Czy doświadczenie pracy z dziećmi w grupie pomaga Siostrze w pełnieniu funkcji dyrektora? 

Zadaniem dyrektora, jest, jak rozumiem, kreowanie takiej atmosfery w placówce, aby zarówno ze współpracowników 

jak i z dzieci wydobyć to co najlepsze. Aby tak mogło się stać, konieczne jest wzajemne zrozumienie i szacunek. Praca 

wychowawcza to dla mnie cenne źródło doświadczeń, na których buduję swoje obecne zaangażowanie. Sądzę, że 

dzięki niej lepiej rozumiem swoje obecne zadania. 

2. Dając - otrzymujemy. Doświadczenie wychowawców przekonuje, że otrzymujemy dużo więcej niż dajemy - 

wdzięczność, radość życia, nieprzejmowanie się swoimi słabościami... Co Siostra Dyrektor dostaje od dzieci? Czego się 

od nich uczy? 

Myślę, że dzięki kontaktowi z dzieckiem, podobnie jak z każdą osobą, również z dorosłym, lepiej poznaję siebie. 

Dziecko, przy tym daje większą wyrazistość obrazu dzięki temu, że jest „do bólu” szczere. Ponad to, głęboko w sercu 

noszę słowa z ewangelii wg. Św. Mateusza: " Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do 

królestwa niebieskiego." (Mt. 18,3). Na co dzień obserwuję wiele przykładów dziecięcej pokory, prostoty, serc 

szczerych i czystych. To bezcenne lekcje. 

3. Co jest dla Siostry w pracy najważniejsze? 

Najważniejsze to " dostrzegać", "dać z siebie wszystko", i "ufać Bożej Opatrzności". Bez tych dyspozycji zaangażowanie 

i kreatywność, które tak sobie cenię nie byłyby owocne ani możliwe. Trzeba mieć jasny cel, dołożyć wszelkich starań, 

by go realizować, ale wszystko zawierzyć Bogu, bo tylko w Jego mocy jest nadać naszym czynom skuteczność. I On 

jedyny wie, które drogi, nawet jeśli przez porażki, naprawdę wiodą do celu.  

 

 

 

 



Czy potrafisz odnaleźć nazwę przedmiotu w labiryncie liter? Pamiętaj, że przez każde pole z literką możesz przejść tylko raz! 

 

 

 

 

 

 

ZDANIEM RODZICÓW … 
Rozmowa z mamą Kuby. 

 
- Czy internat jest dla Pani wsparciem w wychowaniu syna? 

Tak, jest dla mnie ogromnym wsparciem. Gigantycznym, jeśli mogę tak to ująć. Dla nas rodziców  i opiekunów, którzy 

borykają się z różnymi upośledzeniami swoich dzieci, w różnym stopniu ważna jest również pomoc i wsparcie innych, 

którzy mogą i pomagają nam rodzicom głównie przez swoje doświadczenie i cierpliwość...(oraz jeszcze wiele innych 

zalet) pokierować tym dzieckiem tak, żeby wydobyć z niego jak najwięcej. 

Dlatego nie bez powodu zdecydowaliśmy się na pobyt naszego syna w internacie. Jest jakby drugim domem, w którym 

dostaje mnóstwo różnych, interesujących zajęć i tego czego my nie możemy w sposób fizyczny niekiedy mu na co dzień 

zapewnić. Czasami zadajemy sobie pytanie, czy na pewno dobrze zrobiliśmy? Ale przecież każdy z nas zdaje sobie 

sprawę z tego, że kiedyś to dorosłe już dziecko, będzie musiało radzić sobie samo, bez naszej pomocy, bo przecież nas 

też kiedyś nie będzie... 

I właśnie dzięki takiej instytucji jesteśmy (możemy być) pewni, że nasze dziecko w jakimś stopniu da radę. Internat jest 

dla nas rodziców, rodzajem wsparcia, nie tylko fizycznego, ale także emocjonalnego i duchowego. Wiemy, że dzięki 

pobytowi w internacie, Kuba jest bardziej samodzielny, radzi sobie z samoobsługą coraz lepiej, a i społecznie trochę 

się otworzył. 

Myślę, że takiemu dziecku łatwiej będzie pogodzić się z faktem, że nadejdzie taki czas, że będzie musiało w pewnym 

stopniu poradzić sobie w życiu samo (chociaż trochę). Myślę, że nigdy nie będę żałować tego, że mój syn poznał życie, 

troszkę się od nas odcinając. Wiem, że nie dzieje mu się żadna krzywda. Mam też nadzieje, że choć trochę będzie mógł 

dzięki temu doświadczeniu radzić sobie sam. 

- Jakie umiejętności w Pani odczuciu, Kuba opanował dzięki pobytowi w ośrodku? 

Jeśli chodzi u umiejętności i nabywanie ich w ośrodku, to myślę, że wszystkie są ważne. Wszystko to, czego się do tej 

pory nauczył i czego jeszcze może się nauczyć jest bardzo na plus i na pewno w przyszłości zaprocentuje. Obierze swój 

własny, właściwy tor. Jest we mnie co do tego przekonania nadzieje i wiara, że wszystko jest nam "dane po coś"... 

W tym uzasadnieniu najważniejsze są według mnie czynności samoobsługowe i społeczne, choć widzę u mojego 

dziecka również plastyczne, kulinarne, a nawet muzyczne. Internat pozwala je wszystkie w pewnym stopniu 

realizować, bo każde dziecko jest inne i dzięki temu ma szansę i możliwość te umiejętności poszerzać i rozwijać. 

- Czy poleciłaby Pani internat innym rodzicom? 

Zdecydowanie tak!  

 

ROBIMY RAZEM… 
1 puszka kukurydzy 

1 puszka czerwonej fasoli 

1 słoiczek cebulki konserwowej 

1 słoiczek selera 

20 dkg żółtego sera 

paczka kabanosów 

Ser zetrzeć na tarce, kabanosy pokroić na kawałki. Wszystkie składniki wymieszać , dodać dwie łyżki majonezu, 2 łyżki 

musztardy, 2 łyżki miodu. Do smaku doprawić solą i pieprzem.      

                                                                          Smacznego 

 



KĄCIK RÓŻNOCI … 

Latawiec z liści 
 Latawce są cudne, a taki, który można zrobić w przysłowiową minutę, jest rewelacyjną alternatywą 

zarówno dla młodszych dzieci znudzonych spacerem, jak i zmarzniętych długą zabawą starszych . 

Zbieramy duże liście, np. klonu, przywiązujemy nitką jeden do drugiego tak, by tworzyły linię, całość 

możemy dodatkowo przywiązać do patyka i gotowe. Biegając, liście układają się jak ogon latawca, 

szumią i cieszą oko mnogością barw 

 

ZŁOTA MYŚL MIESIĄCA… 
„Jeżeli Pan Bóg czegoś nie daje, to po to, żeby dać więcej.” 

Św. Jan Paweł 

 


