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Kartka 
dla Powstańca 

 
W ramach III edycji 

ogólnopolskiej akcji 
BohaterON– włącz hi-
storię! wychowanko-

wie Ośrodka piszą 
kartki z życzeniami dla 
Powstańców Warszaw-
skich. Akcja ma na ce-

lu upamiętnienie Po-
wstania i uhonorowa-

nie żyjących uczestni-
ków. Wkrótce zostaną 

wysłane do bohater-
skich Adresatów. 

 

SPORTOWE SUKCESY KUBY 

Jakub Mirosław (uczeń TE) jest zawodnikiem WZSN 

START Wrocław. Otrzymał powołanie  do Kadry Narodo-

wej w Lekkoatletyce. 

W Mistrzostwach Polski Juniorów Osób Niepełnosprawnych 

w Lekkiej Atletyce w Kozienicach (maj 2018) zdobył złoty me-

dal w pchnięciu kulą i brązowy medal w rzucie dyskiem. 

W lipcu 2018 Jakub uczestniczył w  Grand Prix w Berlinie. 

Zajął  trzecie  miejsce w pchnięciu kulą. W sierpniu 2018 

wziął udział  w zawodach CP ISRA Word Games w Sant Cu-

gat. Zdobył drugie miejsce w pchnięciu kulą. 

16 sierpnia na Mistrzostwach Europy w Berlinie Jakub w fina-

łowym konkursie pchnięcia kulą  umykał szósta lokatę z wyni-

kiem 11,01 metra. 

Jesteśmy dumni z sukcesów Kuby i życzy-

my wytrwałości, coraz lepszych wyników 

i wielu medali!  
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Jakub Mirosław w ałacu Prezydenckim w Warszawie 



VII Turniej Grup „Kocham Cię, Polsko!” 2016 

Co nas czeka w roku 2018/2019? 
Program „Kocham Cię, Polsko!” 
W  październiku 2017 rozpoczęliśmy realizację programu edu-

kacji obywatelskiej i patriotycznej. Już w listopadzie odbędzie 

się Turniej Grup „Kocham Cię, Polsko!” dla uczczenia Święta 

Niepodległości.  

Koordynator programu: Adam Kurlapski 

Konkursy ... 

 Konkurs czystości (z nagrodami co 2 miesiące) 

 Konkurs matematyczny „Liczydełko” 

 Konkurs pochwał 

 Konkurs  „Czytadełko” 

… i imprezy 

 Powitanie Nowych Mieszkańców i Dzień Chłopaka 

 Akcja porządkowa „Precz śmieć!” 

 Święto Edukacji Narodowej 

 Dzień Życzliwości 

 Spotkanie ze Św. Mikołajem 

 Spotkanie Adwentowe 

 

...oraz zajęcia dodatkowe  
 Koło teatralne i artystyczne 

 Koło szachowe i sportowe 

 Klub dyskusyjny i filmowy 

 Klub Qlturka 

 Klub Wrocław 

 Klub Aktywności Społecznej KAS 

Śniadanie 
daje moc! 
O nieocenionej roli śniadania 
wiedzą wszyscy. Aby zachę-
cić młodzież do ich spożywa-
nia prowadzimy regularne 
monitoringi. Nagradzamy po-
chwałami korzystających ze 
śniadań i upominamy niejad-
ków. 

PS. Przypominamy o zakazie 
spożywania zupek chińskich 
w NOSW! 

Kąpiele 
nie tylko 
w niedziele 

Aby Wychowankowie należy-
cie dbali o higienę osobistą, 
Wychowawcy sprawdzają co-
dziennie, czy młodzież korzy-
sta z wieczornych kąpieli. 
Po comiesięcznym podsumo-
waniu, udzielają pochwał czy-
ściochom i upomnień… 

PS. Kąpiele do godziny 
22.00! 

Sen to zdrowie 
Po godzinie 22:00 młodzież 
przebywa w swoich pokojach,  
laptopy, tablety i telefony  już 
śpią! 

RADA MIESZKAŃCÓW w akcji 

Dzień Seniora 2018 życzenia dla Pensjonariuszy DPS „Miłosierny Samaryta-



Terminy wyjazdów do domu i powrotów do NOSW 

Weekend Wyjazdowy 
wyjazd piątek 2018/10/19 po lekcjach, powrót poniedziałek 

2018/10/22 od 07:00 

Święta Reformacji i Wszystkich Świętych 
wyjazd wtorek 2018/10/30 po lekcjach 
powrót niedziela 2018/11/04 od 17:00 

Weekend Wyjazdowy 
wyjazd piątek 2018/11/30 po lekcjach 
powrót niedziela 2018/12/02 od 17:00 

Zimowa Przerwa Świąteczna 
wyjazd piątek 2018/12/21 po lekcjach 

powrót środa 2019/01/02 od 07:00 

Święto Trzech Króli 
wyjazd piątek 2019/01/04 po lekcjach 

powrót poniedziałek 2019/01/07 od 07:00 

Koło 
WROCŁAW 

Koło rozpoczęło już działal-
ność 
w roku szkolnym 
2017/2018. 

Uczestnicy odwiedzili Za-
jezdnię Popowice w czasie 
dnia otwartego. 

Kolejne wycieczki wkrótce! 

ZAPRASZAMY! 

 

Opiekunowie Koła 

Jolanta Ryś 

Edyta Wilczek 



Kierownik NOSW 

Agnieszka Gulanowska 

agnieszka.gulanowska@diakonia.pl 

 

Pedagog i Zastępca Kierownika 

Magdalena Czechowicz 

magdalena.czechowicz@diakonia.pl 

 

WS. WYŻYWIENIA 
pani Beata Jankowska 

od poniedziałku do piątku 
godziny 07:30 do 14:30 

telefon 717823760 
beata.jankowska@diakonia.pl 

BEZPOŚREDNI NUMER 
TELEFONU 

DO WYCHOWAWCÓW 
(ŚWIETLICA) 

71/7823762 

Przypominamy: 

 chorzy wychowankowie zobowiązani 
są jechać do domu i udać się do le-
karza w miejscu zamieszkania, do 
Ośrodka wracają po zakończeniu le-
czenia! 

 o konieczności dostarczania za-
świadczeń lekarskich w sytuacji 
wdrożenia lub zmiany leczenia! 

 Wychowankowie  stałe leki muszą 
odpowiedni zapas leków w Ośrodku! 

 Wszystkie leki przechowywane są 
u Wychowawców! 

 Decyzją Rodziców w Ośrodku obo-
wiązuje zakaz spożywania zupek 
chińskich! 

 

Zapraszamy na naszą stronę internetową: www.diakonia.pl 

Sukcesy Pracowników 

Pan Adam Świder 

otrzymał nagrodę Dolnośląskiego Kuratora Oświaty 

za  osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej. 

Nauczyciel propaguje grę w szachy i organizuje tur-

nieje szachowe oraz wyjścia na imprezy sportowe. 

Prywatnie: biega i gra w szachy. 

Jego motto to: 

„Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą”. 

Na naszym terenie pojawił się 37 lat temu, jako 

uczeń 

i wychowanek internatu ! 

GRATULUJEMY 

I ŻYCZYMY KOLEJNYCH SUKCESÓW! 


