
 

 

 

 

Witamy w drugim numerze naszej ośrodkowej gazetki. 

W tym wydaniu wiele ciekawostek, które mamy nadzieję, będą dla Was miłym 

wspomnieniem: 

- Akademia z okazji Święta Odzyskania Niepodległości 

- Wycieczka grupy drugiej w Góry Wałbrzyskie 

- Andrzejkowa wycieczka do Walimia 

- Impreza andrzejkowa w ośrodku 

- Rozstrzygnięcie konkursów „Złotousty MOW” oraz „Kolega miesiąca” za listopad 

- Wyniki konkursu „AIDS – prawda i mity”  

- Mikołajki 

- Wizyta w ZOL w Jaszkotlu 

- Coraz bliżej święta… 

 

Święto Odzyskania Niepodległości 

W dniu 15.11.2013 odbył się w naszym ośrodku uroczysty apel przygotowany przez 

panią Iwonę Baran i pana Mirosława Sopickiego. Wszyscy pamiętając o niedawnym Święcie 

Odzyskania Niepodległości wysłuchaliśmy informacji historycznych przybliżających nam  

to wydarzenie. 

„Narodowe Święto Niepodległości – święto państwowe w Polsce obchodzone 11 listopada 

dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski w 1918 roku niepodległości po 123 latach 

rozbiorów Polski. 
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Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Wybór  

11 listopada uzasadnić można zbiegiem wydarzeń w Polsce z zakończeniem I wojny 

światowej dzięki zawarciu rozejmu w Compiègne 11 listopada 1918, pieczętującego 

ostateczną klęskę Niemiec. Dzień wcześniej przybył do Warszawy Józef Piłsudski. W tych 

dwóch dniach, 10 i 11 listopada 1918, naród polski uświadomił sobie w pełni odzyskanie 

niepodległości, a nastrój głębokiego wzruszenia i entuzjazmu ogarnął kraj.”
1
 

Uroczyście odśpiewany przez nas Hymn Polski wprowadził nas w poniosły nastrój,  

a zaopatrzeni w śpiewniki z dumą i radością śpiewaliśmy pieśni patriotyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczysta chwila  

powagi,  

zadumy… 
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 „…chłopcy malowani…” 

 

 

Wycieczka grupy drugiej w Góry Wałbrzyskie 

W dniach 16 – 17 listopad pan Mirosłwa Sopicki wraz z panem Andrzejem Stefański 

zorganizowali wycieczkę w Góry Suche, Krucze, Czarne i Wałbrzyskie. W pierwszy dzień 

wszyscy uczestnicy korzystając dobrej pogody wędrowali po malowniczych terenach naszego 

regionu. Po dotarciu do schroniska w Sokołowsku, zjedzeniu posiłku wszyscy udali się na 

zasłużony odpoczynek. Drugiego dnia nasi turyści wyruszyli w rejon najwyższych szczytów 

Gór Suchych -Suchawy, Kostrzyny i Waligóry. Cała wycieczka przebiegła bardzo pomyślnie, 

a wszyscy uczestnicy mieli możliwość podziwiania piękna natury, a także poznać ciekawe 

okolice. 

 

 

 

                                                                                                                            Jak w bajce, uroczo,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                  pięknie, malowniczo… 

 



  Szef kuchni poleca…  

  

Pod górkę i z górki, zdrowa ścieżka zdrowia. 

 

 

Andrzejkowa wycieczka do Walimia 

23 listopada pod opieką pań Katarzyny Pawlikowskiej oraz Kingi Olejniczak odbyła 

się andrzejkowa wycieczka do Walimia. W czasie wycieczki zwiedziliśmy również 

Podziemny Kompleks Rzeczka. Mogliśmy niejako dotknąć części historii z czasów II wojny 

światowej, kiedy to w północno - zachodniej części Gór Sowich oraz w okolicach zamku 

Książ w Górach Wałbrzyskich, rozpoczęto prace górnicze i budowlane kompleksów 

"Rzeczka", "Jugowice Górne - Jawornik", "Włodarz", "Osówka", "Soboń", "Sokolec - 

Gontowa" i "Książ". Podziemna trasa turystyczna w kompleksie "Rzeczka" jest pozostałością 



po jednym z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych i budowlanych, 

prowadzonych w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Kompleks ten 

położony jest na wschodnim zboczu góry Ostrej (653,3 m) między Walimiem a Rzeczką. 

Wewnątrz panuje stała temperatura w ciągu roku 5 - 7 °C. Całkowita długość wyrobisk 

podziemnych wynosi ok. 500 m, 

powierzchnia 2500 m
2
, a objętość 

14 000 m
3
.
2
 

 

 

Prawie jak czołgiści 

 

 

 

Po zwiedzaniu zjedliśmy obiad w Zespole Placówek  

Resocjalizacyjnych w Walimiu, gdzie odbyły się później wróżby andrzejkowe  

i dyskoteka. 
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Impreza andrzejkowa w ośrodku 

 30 listopada również u nas w placówce wróżbom i zabawie nie było końca. Panie 

Dorota Pawelec, Małgorzata Czech przygotowały wieczór pełen tajemnic i niespodzianek.  

W godzinach wieczornych, tuż po kolacji  wychowankowie, wraz z pełniącymi w tym dniu 

dyżury wychowawcami, p. T. Janczak, p. K. Osiewałą oraz p. D. Pawelec,  zgromadzili się na 

stołówce. Wstępem do wieczornej zabawy była prezentacja multimedialna, przedstawiająca 

historię wieczoru andrzejkowego oraz podająca przykłady wróżb. Po wyświetleniu 

prezentacji nadszedł czas na zabawę. Wychowankowie mogli sprawdzić imię swojej przyszłej 

żony, jak również otrzymać kilka wróżb dotyczących przyszłości każdego z nich. Wszyscy 

bardzo dobrze się bawili. Po wróżbach nadszedł czas na zabawę dyskotekową, w którą  

zaangażowali się prawie wszyscy, tylko nieliczni nie mieli ochoty na zabawę.  

Wieczór upłynął w spokojnej i radosnej atmosferze, a sami wychowankowie 

przyznali, że świetnie się bawili. 

W przygotowania do tego wieczorku zaangażowało się kilku wychowanków, m.in. 

Marcin Długosz (gr.II), Michał Łojkuc (gr. I), Sebastian Gwiszcz (gr. III), którzy  bardzo 

dobrze wywiązali się z powierzonych zadań. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Wyniki konkursu „Złotousty MOW”  

w miesiącu listopad 

Grupa I – Oskar Budziński 

Grupa II – Mateusz Kogut  

Grupa III – Krystian Miśkowiec 

 

Wyniki konkursu „Kolega miesiąca”  

w miesiącu listopad 

Grupa I – Michał Łojkuc 

Grupa II – Krzysztof Antończak 

Grupa III – Grzegorz Wrona 

 

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY, WSZYSTKIM KIBICUJEMY!!! 

 

 

Wyniki konkursu „AIDS – prawda i mity” 

W związku z obchodzonym 1 grudnia Światowym Dniem Walki z AIDS odbył się we 

wszystkich grupach wychowawczych zorganizowany przez panią Kingę Olejniczak  

i Małgorzatę Czech konkurs wiedzy nt HIV/AIDS. W sumie test wypełniło szesnastu 

wychowanków. Większość mogła pochwalić się swoją bogata wiedzą na ten temat.  

Miejsce pierwsze: 

- Krystian Miśkowiec 

- Remigiusz Wiśniewski 

Miejsce drugie: 

- Robert Kowankowski  

- Grzegorz Wrona  

Miejsce trzecie: 

- Emanuel Kosatka 

- Maciej Dudek 



- Marcin Długosz  

Wyróżnienia: 

Dawid Amroziewicz 

Sebastian Gwiszcz 

Kevin Kandyba 

Sebastian Siemieraszko 

Michał Łojkuc 

 

 Poza testem wiedzy zorganizowany był również konkurs plastyczny, do udziału  

w którym zostały zaproszone placówki MOS Wałbrzych oraz ZPR Walim. Zwycięzcami 

konkursu są: 

 Miejsce pierwsze: 

Oskar Jakubiec (MOW Wałbrzych) 

Karolina Masiorowska i Paulina Ostrykiewicz (ZPR Walim) 

Miejsce drugie: 

Roksana kowalewska i Klaudia Kopankiewicz (ZPR Walim) 

Miejsce trzecie: 

Patryk Faron (ZPR Walim) 

Weronika Młodzianowska i Natalia Buczek (ZPR Walim) 

 

Zwycięzcom gratulujemy!!! 

 

 

 

 

 

 

Mikołajki 2013 

W tym roku tradycyjnie 6 grudnia przybył do nas Święty Mikołaj. Były słodkie 

paczki, a za małe niegrzeczności rózgi. Sponsorami było Ogólnopolskie Porozumienie 

Związków Zawodowych - Rada OPZZ Powiatu Wałbrzyskiego, którego przedstawicielem 

jest pani Danuta Warzycha. Odwiedził nas również pan Szymon Heretyk, szef powiatowych 

struktur SLD w Wałbrzychu. W tym roku św. Mikołaj nie dawał tak łatwo prezentów, 

„zmuszał” nas do myślenia i o zgrozo liczenia. Matematyczny św. Mikołaj dał prezent tym, 

którzy prawidło mnożyli. Ale że tabliczkę mnożenia znamy dobrze, nie musieliśmy się 

obawiać, że ktoś nie dostanie paczki. Było dużo śmiechu i radości. Dziękujemy 

organizatorom mikołajek Dyrekcji, sponsorom oraz panu Mirosławowi Sopickiemu i pani 

Iwonie Baran. Serdecznie zapraszamy Mikołaja za rok!!! 



  

  

   

 

 

   

  Kości zostały rzucone 

 

 

 

 

 

Dzieci lubią misie, 

misie lubią dzieci 

 

 

     

Mikołaj i pani Mikołajowa 

 

Wizyta w ZOL w Jaszkotlu 

W dniu 09.12.2013 nasi wychowankowie Patryk Głowacki, Grzegorz Wrona, 

Emiliusz Idasiak pod opieką Księdza Jakuba Klimontowskiego odwiedzili Zakład 

Opiekuńczo-Leczniczy dla Dzieci im. Jana Pawła II prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr 

Maryi Niepokalanej w Jaszkotlu. Uczestniczyli oni w uroczystości finałowej akcji „Paka  

dla dzieciaka”. Wśród gości tego ważnego wydarzenia były m.in. takie znane osoby jak Ania 



Wyszkoni, ambasadorka ZOL oraz Mariusz Wach, polski bokser wagi ciężkiej.  

Dla wszystkich było to cenne przeżycie. Nasi wychowankowie nie tylko pomagali w opiece  

nad chorymi dziećmi ale również mogli porozmawiać z gwiazdami. Nasz ośrodek otrzymał 

podziękowanie od ZOL w Jaszkotlu, a zdjęcia z tego dnia są miłą i wzruszającą pamiątką. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tradycje i obrzędy świąteczne - Boże Narodzenie 
Wigilia - wieczór wigilijny w tradycji polskiej 

jest najbardziej uroczystym i najbardziej 

wzruszającym wieczorem roku. Punktem 

kulminacyjnym przeżyć adwentowych  

w rodzinach chrześcijańskich jest wigilia 

Bożego Narodzenia.  

Słowo "wigilia" pochodzi z języka łacińskiego  

i oznacza czuwanie. Taki był dawniej zwyczaj 

w Kościele, ze poprzedniego dnia przed większymi uroczystościami obowiązywał post  

i wierni przez cala noc oczekiwali na te uroczystość, modląc się wspólnie. 

W Polsce wigilia weszła na stale do tradycji dopiero w XVIII wieku, Główną jej częścią jest 

uroczysta wieczerza, złożona z postnych potraw.  

Wolne miejsce przy stole 

Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy stole 

wigilijnym. Miejsce to przeznaczone bywa przede wszystkim dla przygodnego gościa. 

Pozostawiając wolne miejsce przy stole wyrażamy również pamięć o naszych bliskich, którzy 

nie mogą świąt spędzić z nami. Miejsce to może również przywodzić nam na pamięć 

zmarłego członka rodziny. 

Pierwsza Gwiazda 

W Polsce wieczerze wigilijna rozpoczynało się, gdy na niebie ukazała się pierwsza gwiazda. 

Czyniono tak zapewne na pamiątkę gwiazdy betlejemskiej, która według Ewangelisty, św. 

Mateusza, ujrzeli Mędrcy, zwani tez Trzema Królami.  

Łamanie się opłatkiem  

Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy wigilijnej w Polsce jest zwyczaj 

łamania się opłatkiem. Wieczerza wigilijna nawiązuje do uczt pierwszych chrześcijan, 

organizowanych na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne 

poświecenie się jednych dla drugich i uczy, ze należy podzielić się nawet ostatnim kawałkiem 

chleba. Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy 

urazy. 

Pasterka - kończy wieczór wigilijny, to msza odprawiana  

w kościołach dokładnie o północy. Zgodnie z tradycją 

upamiętnia ona przybycie do Betlejem pasterzy i złożenie 

przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj 

sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono 

w Kościele już w drugiej połowie V wieku.  

Kolęda - innym zwyczajem wprowadzonym  

i upowszechnionym przez Kościół, są odwiedziny parafian w 



okresie świąt Bożego Narodzenia składane przez proboszcza lub księży z parafii.  

Śpiewanie kolęd - Nieodłączną częścią wieczoru wigilijnego było i jest wspólne przy 

Bożonarodzeniowej szopce. Pieśni opowiadających o narodzeniu Jezusa mamy w polskiej 

tradycji bardzo dużo. Najstarsze sięgają czasów średniowiecza.  

Szopki - W Polsce franciszkańskiej 

pojawiły się bardzo wcześnie, zapewne już  

w czasach średniowiecza. Początkowo 

inscenizowane w kościołach szopki były 

niezwykle proste, pozostawały też wierne 

przekazom ewangelicznym. W wieku XIX 

powstały różne regionalne formy polskich 

szopek bożonarodzeniowych. Najbardziej 

znane i najciekawsze są szopki krakowskie, 

których architekturę wzoruje się na 

zabytkowych budowlach Krakowa. Szopki 

krakowskie stawały się często teatrzykami 

lalek, w których na miniaturowych scenkach podświetlanych świecami pojawiały się 

najrozmaitsze ruchome figurki. Dzisiaj bożonarodzeniowe szopki buduje się we wszystkich 

polskich kościołach. 

      

 

Dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom, pracownikom 

administracji oraz wychowankom Samorząd składa 

życzenia: 

 

Świąt wypełnionych radością i miłością , 

niosących spokój i odpoczynek , 

Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia , 

pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia. 

  


