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W Y D A N I E  S P E C J A L N E   

 OSWG istnieje już 51 lat
 Ośrodek powstał w 1970 roku
 Pracuje u nas 7 osób, które same wcześniej się tu uczyły
 Absolwenci naszych szkół studiują m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, 
     na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Akademii Sztuk Pięknych, w Akademii Pedagogiki
     Specjalnej, w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, Uniwersytecie
     Przyrodniczo-Humanistycznym, Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, 
     na Katolickim Uniwerytecie Lubelskim
 Rok szkolny w naszej szkole bardzo szybko mija
 Z Dworca Centralnego do szkoły możesz dojechać autobusem 109 lub 171,  
     lub trawajami 22, 24, a podróż zajmuje około 5 minut.

rys.  grupa internacka

Czy wiesz, że...
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Działamy na Łuckiej! 
Dołącz do Samorządu Uczniowskiego 

Drodzy przyszli uczniowie Przystanku Łucka! 
Jako przewodnicząca Samorządu Uczniow-
skiego mam zaszczyt opowiedzieć Wam o za-

jęciach Samorządu Uczniowskiego. Od prawie roku 
stoję na czele Samorządu. Działamy intensywnie 
w ciągu roku, czasami według planu, czasami spon-
tanicznie, ale zawsze się udaje. Organizujemy między 
innymi walentynki, nagrywanie vlogów na stronę in-
ternetową lub na Facebook'a, współpracujemy z róż-
nymi osobami.

Wspomnę, że Samorząd Uczniowski istnieje w szko-
łach po to, aby mieć szansę na zaproponowanie i re-
alizację swoich pomysłów, by zapewniać dobrą at-
mosferę, dać też odrobinkę rozgrywki w przerwie od 
nauki. Samorząd sprzyja więc powstawaniu dobrych 
momentów, które zapamiętamy z czasów szkolnych. 
Jak działa Samorząd? 
Będąc w nim zostaniesz przyłączony/-a do sekcji, to 
znaczy będziesz należał/-a  do grupy, która zajmuje 
się danym zakresem zajęcięć w ciągu roku. Są różne 
sekcje, m.in.: fotograficzna, montażu, związana z bi-
blioteką szkolną, czy też z gazetką „Czy wiesz?”. Wy-
gląda to tak, że każdy ma swoje zajęcie, lecz podział 
traktujemy elastycznie.
Co się dla nas liczy?
W naszym zespole możesz zaskoczyć swoją kreatyw-
nością i  wprowadzić coś nowego, odmiennego dla 
ośrodka. Nowe twarze, nowe pomysły są mile widzia-
ne. Możesz również na tym zyskać. Wykonując ja-
kiekolwiek działania w Samorządzie Uuczniowskim 
możemy nauczyć się czegoś nowego. Jest to dodatko-
we zajęcie kształtujące nasze umiejętności i charak-
ter, a  wspólne zadania jednoczą nas. Wykonując je 
potrzebna jest praca zespołowa i umiejętność szano-
wania odmiennego zdania.

Co możesz zyskać?
Nasza grupa jest mieszana. Nie ma wyznaczonej ka-
tegorii wiekowej ani klasy. Z doświadczenia wiem, że 
możesz potrzebować kilku miesięcy lub tygodni na 
obserwację działań Samorządu i poznanie życia szko-

ły. odnajdziesz swoje miejsce w szkole, a co dopiero 
w  Samorządzie. Z  biegiem czasu poznasz funkcjo-
nowanie szkoły i będziesz wiedział/-a, co robić. Eki-
pa w Samorządzie jest otwarta na wszelkie dyskusje 
dotyczące pomysłów, planów czy projektów. Można 
liczyć na swobodne rozmowy i przyjemną atmosferę. 
Jeżeli nie dasz rady zrobić zadania, jakie Ci przydzie-
lono, to ktoś inny Cię zastąpi, a  później dostaniesz 
inne zadanie, w  czasie odpowiednim dla Ciebie. 
Warto zbierać te  doświadczenia, tym bardziej, że 
działania się zmieniają. W  marcu sercem jesteśmy 
za Ukrainą, dlatego w tym momencie organizujemy 
zbiórkę humanitarną dla Ukraińców, którzy przeży-
wają wojnę i szukają schronienia w Polsce. 
Serdecznie zapraszam do współpracy w  następnym 
roku szkolnym!

JUŻ TU JESTEM

Ewelina Pagieła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego
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Dołącz do nas! 
Przystanek Łucka czeka ☺

Zaczyna się marzec, a wraz z nim ósmokla-
siści stoją właśnie przed wyborem szkoły. 
Prawdopodobnie wiele osób zastanawia się 

nad nauką na Łuckiej. Może niektórzy rozmyślają 
o  mieszkaniu w  internacie. Wiem, że to niełatwe 
decyzje. Pamiętam, gdy niedawno zastanawiałam 
się nad tym, którą szkołę wybrać po ósmej klasie. 
Teraz jestem już w Przystanku Łucka. Po pół roku 
pobytu w  ośrodku myślę, że warto się tu uczyć. 
Dlaczego? Za chwilę odpowiem na to pytanie. Jeśli 
jesteś ósmoklasistą i czytasz ten tekst, to może ła-
twiej Ci będzie podjąć ostateczną decyzję.
Pierwszy powód jest taki, że nauczyciele oraz wy-
chowawcy znają język migowy, są serdeczni i goto-
wi do wsparcia. Jeśli jeszcze nie znasz tego języka, 
jestem pewna, że opiekunowie chętnie pomogą Ci 
w nauce. 
Drugi powód to indywidualne podejście do 
uczniów. Klasy liczą około 8 osób. Jeśli uczniowie 
tego potrzebują, to nauczyciele poświęcą czas, by po-
móc w trudnościach lub zaproponują jakieś rozwią-
zanie. W  szkole natomiast jest wiele profili klas do 
wybrania w liceum, technikum i w szkole branżowej.
Tablice multimedialne, pracownie komputerowe 
i  oczywiście ładna biblioteka! To następny powód 
do nauki w Przystanku Łucka. Pracownie i klasy są 
bardzo dobrze wyposażone, a w naszej bibliotece jest 
mnóstwo ciekawych książek i  ciągle pojawiają się 
nowe. 
Jeśli mieszkasz poza Warszawą, możesz przebywać 
w  internacie od niedzieli wieczorem do piątku. 

Po  południu są w  nim organizowane zajęcia oraz 
wyjścia, dział wiele kół zainteresowań. Każdy znaj-
dzie coś dla siebie. Jeśli nie znasz stolicy, wychowaw-
cy lub starsi koledzy pokażą ci miasto, więc nie mu-
sisz obawiać się, że się zgubisz.
Oczywiście zmiana szkoły to wielkie wydarzenie 
w życiu. W związku z tym u niektórych osób mogą 
pojawić się trudności. Nie jest to jednak nic strasz-
nego, można sobie z nimi poradzić. Wymienię kilka 
tych, które mogą psuć dobre samopoczucie.
Jeżeli będziesz mieszkać po raz pierwszy w interna-
cie, na pewno pojawi się tęsknota za domem, rodziną 
lub zwierzęciem. Każdy wychowanek internatu przy-
zwyczajający się do nowych warunków przechodzi 
ten etap. Całe szczęście co tydzień można wrócić do 
domu, a uczucie tęsknoty z czasem przechodzi. Jeże-
li nie znasz języka migowego, na początku będziesz 
mieć trudności w kontaktach z koleżankami i z kole-
gami, którzy porozumiewają się w tym języku. Myślę 
jednak, że możesz na nich liczyć, bo z chęcią pokażą 
ci nowe znaki, a trudności komunikacyjne po jakimś 
czasie miną. Trzeba uzbroić się w cierpliwość, ponie-
waż rozwój  języka wymaga czasu i może to trochę 
potrwać zanim swobodnie zaczniesz używać języka 
migowego. Uważam, że mimo wszystko warto pod-
trzymywać kontakty z migającymi kolegami i próbo-
wać się z nimi porozumieć. 
Mam nadzieję, że zachęciłam Cię do nauki na Łuc-
kiej i łatwiej Ci będzie podjąć decyzję. 
Serdecznie zapraszamy! 

Amelia Filipkowska uczennica klasy I a 

Listy do młodszych rówieśników…

Kim jestem? 
Jestem uczennicą drugiej klasy liceum. Na-
zywam się Natalia Lidwa. Jestem osobą nie-

słyszącą. Chcę Wam opowiedzieć o moich doświad-
czeniach podczas zmiany szkoły i  wątpliwościach, 
które miałam, zanim zaczęłam chodzić do szkoły na 
Łuckiej.
Jeśli myślisz o rozpoczęciu nauki u nas w ośrodku, to 
domyślam się, że również możesz mieć wątpliwości, 
czy ta decyzja będzie słuszna. To naturalne, że masz 
obawy. Życie jest przecież nieprzewidywalne, a Ty nie 
wiesz, co się wydarzy w nowej szkole.
Czy znajdziesz przyjaciół, czy dasz radę z nauką, czy 
dogadasz się z  nauczycielami, czy będziesz czuł się 
dobrze itp.?

Ja już wiem, jak tutaj jest…
Oprócz nauki dla uczniów są różnorodne zajęcia. Jest 
biblioteka, którą prowadzi sympatyczna nauczyciel-
ka. Jeśli ktoś uwielbia czytać książki, może z niej sko-
rzystać i coś wypożyczyć lub po prostu usiąść w ład-
nym miejscu i poczytać sobie. Jeśli jesteś osobą, która 
lubi malować lub rysować, z pewnością w szkole na 
Łuckiej znajdziesz zajęcia dla siebie.
Są również wycieczki, a na feriach wyjazdy na narty. 
Można wtedy uczyć się także jazdy na snowboardzie. 
Jest to okazja, aby odkryć swoją pasję, tak jak ja ją 
w  sobie odkryłam. Śmiało więc! Potrzebna jest Ci 
tylko pewność, że nie jesteś gorszy! Ty też przecież 
możesz realizować swoje marzenia. Jeśli czujesz, że 
jesteś osobą zamkniętą w sobie, to uwierz w siebie! 

Dzień dobry mili Czytelnicy!
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Pomogą Ci w  tym konkursy organizowane w szko-
le, zapisz się na nie i odważ się w nich wystartować. 
Gdybyś mimo wszystko potrzebował pomocy lub 
chciał z kimś zaufanym porozmawiać, to są też panie 
psycholog i pedagog.
Zmiana jest trudna, lecz konieczna, by iść do przo-
du!
Wiem, że łatwiej jest mówić niż zrobić, lecz myślę, 
że warto pokonywać trudności bez względu na to, 
czy robisz to wolno, czy szybko. Jeśli idziesz krok po 
kroku, jesteś odważny! Podczas pobytu w Przystan-
ku Łucka wiele zrozumiałam, nie chodzi mi jedynie 
o wiedzę.
Rozumiem też Ciebie, jeśli masz obawy. 
Czasami wspominam siebie przed pierwszą kla-
są. Pamiętam, że zanim się tu przeniosłam, miałam 
ogromne wątpliwości. Byłam zestresowana, ciągle 
zastanawiałam się, co się stanie, jeśli okaże się, że źle 
wybrałam. Bałam się rozczarowania. Martwiłam się, 
co będzie, jeśli nie znajdę przyjaciół, a  co, jeśli nie 
poradzę sobie z nauką. Co ludzie o mnie pomyślą? 
Jacy będą nauczyciele?

Zostawiłam jednak obawy i nie uległam potworne-
mu strachowi.
Podjęłam decyzję, która była dla mnie ryzykowna. 
Pierwszego dnia w  szkole miałam dziwne uczucie, 
byłam nieśmiała, nie byłam pewna, co robić. Wie-
działam natomiast, że zawsze warto być sobą, bo 
wtedy znajduje się odpowiednich ludzi. Byłam więc 
sobą. Ty też bądź sobą, nie porównuj się z  innymi. 
Zmiana była trudna, lecz zyskałam!
Musiałam poznać nowych ludzi, nowych nauczycieli 
oraz nowe miejsca. Odkryłam swoje pasje, poznałam 
ludzi o zainteresowaniach podobnych do moich.
Decyzja należy do Ciebie. To Twoja przyszłość, tak 
Twoja, a nie kogoś innego.
Warto przezwyciężyć swój strach, jeśli taki czujesz. 
Najważniejsze jest to, abyś czuł się dobrze. Pewnie, że 
początek będzie dziwny, ale po chwili będzie fajnie! 
Wierzę w Ciebie, serdecznie zapraszam. 

Natalka 

Pierwszy dzień w nowej szkole kojarzy Wam 
się pewnie źle i wzbudza w Was strach. Za-
pewniam, że nie ma czego się bać, chociaż też 

tak się czułam przychodząc pierwszy raz na Łucką. 
Zmieniłam postawę, gdy minęły już pierwsze dni 
w szkole i okazało, że jest o wiele lepiej niż się spo-
dziewałam. Starsi uczniowie byli bardzo mili, chętnie 
nam pomagali i udzielali pożytecznych rad. Nauczy-
ciele okazali się wobec nas wyrozumiali i  starali się 

wesprzeć w ciężkim czasie. W takiej atmosferze bar-
dzo szybko się zadomowiłam i polubiłam Przystanek 
Łucka.
Jestem przekonana, że na pewno dostaniecie wspar-
cie od nas - starszych uczniów oraz od nauczycieli 
i wychowawców. Przed pójściem do szkoły nie snuj-
cie domysłów i nie twórzcie czarnych scenariuszy, bo 
nie ma potrzeby. Będzie świetnie!

Śmiało młodsi Koledzy i Koleżanki!

Pamiętam Przystanek Łucka 

Julia Kaźmierczak  uczennica klasy I a 

wspomnienia zebrała Paulina Romanowska 
Rany! Mam same dobre wspomnienia 
z  Łuckiej. Ze szkoły masowej trafiłem na 
wspaniałą klasę, byli w  niej tylko chłopcy. 

Ogólnie to bardzo dobrze wspominam czas pobytu 
w Przystanku Łucka. 
Edukacja na wysokim poziomie! Najlepiej wspo-
minam lekcje z  historii, dowiedziałem się na nich 
wielu ciekawych informacji. Gdyby nie nauczyciel, 
który prowadzi te zajęcia, na pewno nigdy bym nie 
interesował się historią, a być może uważałbym ją za 
najgorszy przedmiot. Lekcje były tak przyjemne, że 
45 minut mijało szybko.

Co mogę jeszcze dodać? A! W  szkole w  organizo-
wanym projekcie miałem okazję sprawdzić się jako 
tłumacz migowy. Bajkomigacze, cudowny czas, nowe 
doświadczenie. Tłumaczenie tekstów, stanie przed 
kamerą… Tęsknię za tym wszystkim!

Antoni 
Przystanek Łucka! Miło wracać do wspomnień. 
Chętnie podzielę się z  Wami moimi doświadcze-
niami z Łuckiej. 
Po lekcjach lubiłam rozmawiać z  osobami spoza 
klasy. Siedziałam wtedy w  naszej świetlicy z  grupą 
IV i z wychowawcą. W pierwszej i w drugiej klasie 

TEŻ TU BYLIŚMY!
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uczestniczyłam w warsztatach Bajkomigacze i w Te-
atrze Surdus. W trzeciej klasie chodziłam na warsz-
taty MMM. Na Łuckiej było wiele ciekawych zajęć, 
w których brałam udział. Lubiłam chodzić do biblio-
teki, w której było dużo książek do wyboru. Ten ośro-
dek był dla mnie jak drugi dom! Zobaczycie, będzie-
cie mieć dużo miłych i fajnych wspomnień, tu nigdy 
się nie znudzicie  Uwierzcie mi! 

Natalia 
Jestem bardzo zadowolona, że wybrałam tę szkołę. 
Nauczyłam się, jak być samodzielną, jak radzić so-

bie w życiu i w nauce oraz jak utrzymać motywację. 
Dzięki wsparciu koleżanek i kolegów z Ośrodka po-
radziłam sobie, zdałam maturę oraz egzaminy za-
wodowe, a  teraz studiuję. Dzięki szkole uwierzyłam 
w swoje możliwości. Potrafię osiągnąć swój cel w ży-
ciu, gdy bardzo mi na nim zależy. Mam miłe wspo-
mnienia spędzone z grupą internacką i  z klasą. Pa-
miętam wspólne wyjścia, wycieczki, zabawne chwile. 
Mogę polecić tę szkołę osobom, które planują uczyć 
się w Warszawie.

Amelia 

Fajna szkoła na Łuckiej 

1. Nauczyciele podchodzą z pasją 
do swojego przedmiotu.

2. Nauczyciele czują, czego po-
trzebują uczniowie i wspierają 
ich.

3. Szkoła, w  której uczniowie 
mogą skupić się, pisać samo-
dzielnie, prowadzić dyskusję, 
a  nie dostawać gotowe kartki 
do przepisania.

4. Są osoby, z  którymi mogę się 
przyjaźnić i miło porozmawiać.

5. Uczniowie maja prawo do wy-
boru swojego języka – polskiego 
mówionego lub polskiego języka 
migowego.

6. Polski język migowy jest sza-
nowany, mogę wyrazić opinię 
w tym języku.

7. Jest to aktywna szkoła, w  której 
organizuje się dużo wydarzeń dla 
uczniów.

8. Nauce towarzyszy przyjazna at-
mosfera.

uczniowie z klasy Ia, IIa i IIb 
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LICEUM TECHNIKUM SZKOŁA
BRANŻOWA

SZKOŁA
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KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE

POLSKI JĘZYK MIGOWY JĘZYK POLSKI
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-PEDAGOGICZNE

D O Ś W I A D C Z E N I EP A S J A R O Z W Ó J
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UCZNIOWSKI
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ZAWODOWE
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MUZYKĘ (MMM)

NOWOCZESNE
PRACOWNIE 

SZKOLNE

BAJKOMIGACZE INTERNAT

KOŁO GŁUCHEGO
TŁUMACZA BIBLIOTEKA
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KULTURALNY
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grafika: Marek Krzysztof Lasecki
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Słuch, mowa, język, komunikacja na zajęciach logopedycznych w OSWG

MIGAM I MÓWIĘ
MÓWIĘ I MIGAM

Zajęcia logopedyczne w  Przystanku Łucka 
zapewniają wsparcie i rozwój uczniom nieza-
leżnie od ich sposobu komunikowania się. 

Jak to robimy?
• Kiedy dostaniesz się do liceum, technikum lub 

do szkoły branżowej, będziesz miał swojego lo-
gopedę, który pozna Twoje możliwości komuni-
kacyjne.

• Logopeda stworzy dla Ciebie indywidualny pro-
gram logopedyczny odpowiedni do Twojego roz-
woju, będziesz miał jasność, jakie ćwiczenia są 
planowane dla Ciebie.

• Możesz pracować nad wyrazistością mowy, ćwi-
czyć gramatykę języka polskiego oraz dbać o sku-
teczność komunikowania się.

• Możesz systematycznie doskonalić umiejętność 

odczytywania mowy z  ust oraz słuch zgodnie 
z Twoimi potrzebami.

• Logopeda będzie pracował z Tobą posługując się 
tradycyjnymi metodami logopedycznymi, jak 
również nowoczesnymi ćwiczeniami multime-
dialnymi.

• W  każdym momencie możesz porozmawiać 
z Twoim logopedą, co jest dla Ciebie najważniej-
sze w rozwoju językowym.

Dlaczego jeszcze warto przyjść do pracowni logo-
pedycznej w  Przystanku Łucka? Przekonasz się… 
To tutaj w przyjaznej atmosferze możesz ćwiczyć po-
rozumiewanie się w języku polskim, by łatwiej było 
Ci komunikować się z  innymi ludźmi. Dzięki temu 
zadbasz o swój rozwój!  

zespół logopedów w OSWG 

 Agnieszka Saganowska nauczycielka w OSWG 

 Agata Jasińska doradca zawodowy w OSWG 

W Przystanku Łucka nieważne, czy wcześniej 
znałeś język migowy, czy też nie, każdy uczeń 
ma szansę rozwinąć umiejętności językowe 

w polskim języku migowym (PJM).
Nie obawiaj się, a poznasz piękno tego języka. Dzięki 
niemu odkryjesz język 3D. Dlaczego?
• Nauka PJM pomaga myśleć wizualno-prze-

strzennie.
• Rozwija wyobraźnię.
• Wyostrza zmysł wzroku.
• Uczy dokładniej spostrzegać. 
Co jeszcze?
• Umożliwia poznawanie i  interakcję z  setkami 

osób głuchych.
• Służy do doskonalenia kompetencji, sprzyja zda-

waniu egzaminów maturalnych.

• Zapewnia bezpieczeństwo komunikacji nawet po 
stracie słuchu w późnym wieku.

Dlaczego PJM jest wszechstronny?
• Można w nim po prostu się porozumiewać.
• Można używać go pod wodą, komunikować się 

gdy oddziela cię szyba, na głośnym koncercie, jak 
i w całkowitej ciszy.

• Pozwala lepiej wyrazić siebie osobom z trudno-
ściami, np. z autyzmem.

• To oryginalny sposób na rozwój, co pozwala po-
szerzyć swoje CV.

Co najważniejsze, język migowy łączy osoby słyszące 
i niesłyszące oraz pozwala żyć lepiej razem!

Język 3D - polski język migowy w Przystanku Łucka

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE W OSWG
Jak wybrać właściwą drogę edukacji i/albo odpowiedni zawód? 

W  naszym ośrodku razem z  doradcą zawo-
dowym każdy uczeń może zastanowić się nad 
ważnymi kwestiami, takimi jak:

• Czy wybór danego zawodu jest zgodny z  jego 
zainteresowaniami, predyspozycjami, kompe-

tencjami i możliwościami intelektualnymi, z jego 
stanem zdrowia?

• Czy dany zawód jest poszukiwanym i  przydat-
nym zawodem na rynku pracy w  jego miejscu 
zamieszkania bądź w innym, do którego chce się 
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przeprowadzić?
• Czy nauka wybranego przez niego zawodu jest 

dla niego dostępna?
• Jakie są możliwości uzyskania zapomogi lub do-

finansowania zobowiązań finansowych i  pozafi-
nansowych związanych z  podjęciem i  kontynu-
acją nauki zawodu?

Każdego roku w ośrodku odbywają się warsztaty gru-
powe dotyczące samopoznania, nabywania umiejęt-
ności sporządzania dokumentów aplikacyjnych (CV, 
listu motywacyjnego i  biznesplanu), sposobów po-
szukiwania pracy oraz spotkania związane z prawem 
pracy. Przeprowadzane są konkursy na najlepsze do-
kumenty aplikacyjne.
Uczniowie mają okazję wyjść na targi pracy oraz 

możliwość wyjazdów na Dni Otwarte Uczelni na 
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w  Olsztynie 
i  na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym 
w Siedlcach. 
Na spotkaniach z doradcą uczeń ma możliwość roz-
wiązania różnych testów dotyczących predyspozycji 
zawodowych, następnie po analizie wyników może 
poszukać odpowiedzi na nurtujące go pytania. 
W ostatnich latach konsultacje on-line stały się co-
dzienną praktyką.
Zapraszam do przeczytania poradnika internetowe-
go z zakresu doradztwa zawodowego: 
http://poradnik.oswg-wawa.edu.pl/category/doradz-
two-zawodowe/
Na wybór i naukę zawodu nigdy nie jest za późno.

NA ŁUCKĄ DO TECHNIKUM LUB DO SZKOŁY BRANŻOWEJ 
kilka słów o kierunkach zawodowych w OSWG

Technik o  tej specjalizacji przygotowuje 
i  opracowuje różnego rodzaju projekty gra-
ficzne o  charakterze informacyjnym i  re-

klamowym. Efektem jego pracy może być reklama 
w prasie, telewizji, Internecie, a także książki, foldery, 
ulotki, plakaty, wizytówki. Graficy zajmują się także 
tworzeniem opakowań i  etykiet na opakowaniach 
produktów.
W czasie nauki w technikum uczniowie:
• korzystają z  profesjonalnego oprogramowania 

w zakresie grafiki 2D, 3D oraz składu i  łamania 
publikacji,

• uczestniczą w  wycieczkach do zakładów pracy 
i wydawnictw,

• odbywają praktyki zawodowe w realiach produk-
cyjnych.

W czasie nauki uczniowie zdają egzaminy potwier-
dzające dwie kwalifikacje zawodowe. Pomyślnie zda-
ne egzaminy oraz ukończenie szkoły dają tytuł tech-
nika grafiki i poligrafii cyfrowej, a zdany egzamin 
dojrzałości daje szanse kontynuowania nauki na stu-
diach wyższych na kierunkach poligraficznych, arty-
stycznych, informatycznych i innych. 
Absolwenci podejmują pracę w agencjach reklamo-
wych, pracowniach DTP, drukarniach (cyfrowych 
i klasycznych) oraz firmach wydawniczych, studiach 
graficznych, a  także mogą założyć własną firmę 
świadczącą usługi z zakresu grafiki komputerowej.

Jak wygląda nauka w technikum w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej? 
 Elżbieta Bej nauczycielka zawodu w OSWG

 nauczyciele zawodu w OSWG
W  Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 
Głuchych w Warszawie kształcimy przyszłych 
informatyków w 5-letnim technikum. Zaję-

cia mają charakter teoretyczny i praktyczny. 
W czasie nauki uczniowie:
• poznają szczegółową budowę komputera,
• uczą się tworzyć sieci komputerowe i  zarządzać 

nimi,
• instalują i konfigurują stacje robocze i serwery,
• starsze klasy rozpoczynają naukę programowa-

nia, uczą się pracować z bazami danych i tworzyć 
strony internetowe z wykorzystaniem skryptów.

W  czasie nauki każdy uczeń odbywa dwukrotnie 
praktykę zawodową. Może zdobyć kwalifikacje w za-
wodzie technik informatyk oraz zdać maturę.
Naukę prowadzimy w bardzo dobrze wyposażonych 
pracowniach. W każdej z nich każdy uczeń ma prze-
znaczone dla siebie stanowisko z  jednym, a na nie-
których przedmiotach nawet z dwoma komputerami. 
Pracownie informatyczne wyposażone są w drukar-
ki, skanery, narzędzia do montażu komputera i róż-
norodne podzespoły, w tym także sprzęt sieciowy.
Pracownie informatyczne wyposażone są w projek-
tor lub tablicę multimedialną.

A może nauka w technikum w zawodzie technik informatyk?
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W  technikum o  kierunku technik żywienia 
i  usług gastronomicznych w  miłej, przyja-
znej atmosferze poznasz tajniki kuchni. Do-

wiesz się, co robić, aby jedzenie było zdrowe i pięknie 
podane oraz możesz zdobyć dyplom kucharza, który 
w przyszłości ułatwi Ci, być może, znalezienie cieka-
wej pracy.
Kształcenie w zawodzie kucharz i cukiernik ofero-
wane jest także w OSWG przez szkołę branżową.
Co nas wyróżnia?
• Profesjonalnie wyposażone pracownie zajęć 

praktycznych o najwyższym standardzie 
• Wycieczki organizowane do zakładów przetwór-

stwa spożywczego, odbywały się na przykład 
wyjazdy do mleczarni Łowicz, do młynów mąki 
Szymanów, do restauracja IKEA, do piekarni 
SPC Krakowiaków, do fabryki Wedla, do Wodo-
ciągów Warszawskich, do cukierni Bikle’a

• Wycieczki na Targi Gastronomiczne oraz na Tar-
gi Cukiernicze Expo-Sweet 

• Organizowanie praktyk dla technikum żywienia 
i usług gastronomicznych w najlepszych hotelach 
warszawskich Sheraton i Marriott

• Obecność w  ciekawych miejscach i  spotkania 
z ciekawymi osobami - niedawno w ramach po-
znawania kuchni różnych narodów przyjechał do 
nas Mistrz Świata Sushi z 2015 roku Alon Than, 
aby zapoznać nas z tajnikami sporządzania su-
shi oraz zostaliśmy zaproszeni przez wspaniałe 
kobiety-Czeczenki do „Kuchni Konfliktu”. Nasi 
kucharze w  towarzystwie i  pod kierownictwem 

cudownych kobiet sporządzali tam przysma-
ki kuchni czeczeńskiej: czapałgasz z  twarogiem 
i hingalsz. Usłyszeliśmy od Kobiet Wędrownych 
wiele ciepłych słów, a  jedna myśl zapadła nam 
w pamięci: "Nie powtarzajcie moich błędów, po-
wtarzajcie moje sukcesy" ... Ta myśl towarzyszy 
nam podczas zajęć.

Kucharz i cukiernik zdobywa doświadczenie
kształcenie zawodu w technikum i w szkole branżowej

 Alicja Kozińska nauczycielka zawodu w OSWG
Katarzyna Piekut nauczycielka zawodu w OSWG

Nasz ośrodek jest przygotowany do kształ-
cenia w zawodzie technik archiwista. Nowy 
kierunek w szkole policealnej jest odpowie-

dzią na rosnące zapotrzebowanie na rynku pracy na 
osoby zajmujące się dokumentacją. Nauka będzie 
trwała 2 lata, osoby mieszkające poza Warszawą 
mogą korzystać z internatu. W czasie nauki ucznio-
wie poznają metody pracy w  archiwum i  odbędą 
praktyki zawodowe.
Zadania i umiejętności technika archiwisty:
• dbanie o to, aby dokumenty zawsze były na swo-

im miejscu oraz by można było je szybko znaleźć,
• dbanie o  cenne dokumenty, digitalizowanie ich 

za pomocą specjalnych skanerów,

• umiejętności tworzenia archiwum elektroniczne-
go, w XXI wieku praca archiwisty to przecież nie 
tylko „siedzenie w  zakurzonych papierach”, ale 
także wejście w nowoczesne rozwiązania techno-
logiczne,

• wykonywanie prac biurowych.
Co dalej?
Absolwent szkoły policealnej po tym kierunku bę-
dzie mógł pracować w  archiwach zakładowych, bi-
bliotekach, kancelariach prawnych, szpitalach, przy-
chodniach. 

Technik archiwista – nowość w kształceniu zawodowym w OSWG
Katarzyna Ozer nauczycielka w OSWG
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Rozwijamy się przez sztukę! – zajęcia plastyczne w Przystanku Łucka

Od nieśmiałości do odwagi – rozwój z teatrem Surdus

Dokąd po lekcjach? 
Inne formy działań młodzieży w Przystanku Łucka

Od wielu lat w ośrodku odbywają się zajęcia 
z historii sztuki i plastyki prowadzone przez 
Głuchego nauczyciela p. Marka Laseckiego. 

Co one dają?
• Wprowadzają aspekt poznawczy, jak i wychowaw-

czy. Poprzez kontakt z dziełem sztuki, uczniowie 
nawiązują komunikację z  artystą, mogą dotrzeć 
do przekazywanych poglądów, spostrzeżeń czy 
filozofii.

• Analiza dzieł sztuki może otwierać pole do popi-
su dla naszej wyobraźni i stanowić ważny impuls 
do rozwoju w naszym życiu.

• Na różnych etapach nauki wprowadzane są ele-
menty związane ze sztuką.

• Młodzi plastycy mają możliwość uczestnictwa 
w corocznych warsztatach.

• Na warsztatach nauczyciel współpracuje z młod-
szymi, utalentowanymi plastykami, którym nie-
obce są artystyczne tajniki techniczne i  wiedza 
o sztuce.

• Od czasu do czasu uczniowie mogą zorganizo-
wać wystawę swoich prac i wziąć udział w poga-
dankach o sztuce. 

Myślisz, że teatr jest tylko dla przebojowych 
osób? Tak nie jest w Przystanku Łucka! Tutaj 
pod okiem 4 opiekunów słyszących i niesły-

szących możesz nabrać doświadczenia w  wystąpie-
niach na scenie. 
Poza tym masz możliwość przebrać się w stroje, któ-
rych być może nigdy byś nie widział, poprawić swoją 
wymowę lub rozwinąć się w  Polskim Języku Migo-
wym. Często bowiem przedstawienia są prowadzo-
ne w dwóch językach: w języku polskim mówionym 
i w języku migowym. Członkowie grupy mają możli-
wość aktywnego uczestnictwa w tworzeniu przekła-
du tekstu na polski język migowy, który potem wy-
korzystywany jest przy odgrywaniu ról. Spektakle są 
przygotowywane na wigilię ośrodkową, Wielkanoc 
i na inne dowolną okazje.
Od tego roku działa grupa młodych osób z  klas 

pierwszych i drugich. Młodzież ćwiczy różne formy 
artystyczne – adaptację teatralną dzieł sztuki, pan-
tomimę. Jeśli ktoś nabierze wprawy teatralnej i  ma 
bogatą wyobraźnię, może w  przyszłości stworzyć 
własny scenariusz teatralny. Takie doświadczenia też 
mamy na koncie.
Praca w grupie to przyjemność, uczniowie z chęcią 
w niej uczestniczą, niekiedy mają możliwość zdobyć 
doświadczenie na warsztatach poza ośrodkiem, gdzie 
przygotowują się do odbioru profesjonalnie wysta-
wionych sztuk opatrzonych napisami w  warszaw-
skim teatrze TR Warszawa.
Ogromnym atutem udziału w pracach teatru Surdus 
jest zauważalna przemiana postawy uczniów, którzy 
z nieśmiałych osób zmieniają się w odważnych ludzi, 
czujących swoją wartość. 

Marek Krzysztof Lasecki nauczyciel w OSWG

Agnieszka Krupa opiekunka grupy teatralnej w OSWG
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Bajkomigacze

Młodzi Migają Muzykę

Prace w redakcji gazetki „Czy wiesz…?”

Internat – tu też się dzieje

Grupa Bajkomigaczy powstała w 2016 roku. 
W  ubiegłych latach młodzież uczestniczyła 
w spotkaniach stacjonarnie. Obecnie zajęcia 

odbywają się czasami zdalnie, a  pandemia nie jest 
w stanie zakłócić naszych działań. Zadaniem Bajko-
migaczy jest interpretacja tekstów i tłumaczenie ich 
na Polski Język Migowy. Każdy z  grupy otrzymuje 
fragment wiersza lub opowiadania, nagrywa siebie 
i wysyła pracę do konsultantki PJM, po otrzymaniu 

akceptacji przesyła nagranie do montażystki.
W tym roku szkolnym mamy 12 osób - pierwszokla-
sistów i drugoklasistów. Prezentowali oni bajki, opo-
wiadania na Facebooku Ośrodka oraz na swoim fan-
page’u. Teksty były przygotowane na Dzień Edukacji 
Narodowej, mikołajki oraz wigilię ośrodkową. Efekty 
pracy Bajkomigaczy można obejrzeć pod adresem:
https://www.facebook.com/Bajkomigacze-z-Przy-
stanku Lucka 

MMM, czyli Młodzi Migają Muzykę, to gru-
pa, w której od 9 lat ponad 50 uczniów zdo-
było doświadczenie w pracy z kamerą i miga-

niem tekstów piosenek. 
Bycie w grupie to szansa na rozwój, zdobycie nowych 
umiejętności, np. w  interpretowaniu tekstów arty-

stycznych, organizacji planu filmowego i  montażu 
materiałów. Tradycyjnie członkowie grupy szlifują 
swoje talenty kulinarne przygotowując dla wszyst-
kich smaczne posiłki.
Zapraszamy do współpracy! 

Jeśli chcesz należeć do grupy osób poszukują-
cych informacji, obserwujących świat i dzie-
lących się swoimi zainteresowaniami, przy-

łącz się do prac redakcji gazetki szkolnej „Czy wiesz?”. 
Będziesz współpracował z grupą kolegów i koleżanek 
działających prężnie w  zakresie praktyki pisarskiej, 
dyskutujących i zaskakujących pomysłami. 
Gazetka szkolna „Czy wiesz…?” prowadzi działania 
przez cały rok szkolny. 

• Towarzyszy życiu szkoły podczas różnych uro-
czystości.

• Daje możliwość rozwijania swoich pasji lub ich 
odnalezienia- niektórzy uczniowie dzięki niej 
dowiedzieli się, że uwielbiają filmy i mogą mieć 
swoje zdanie, które przedstawią innym kolegom.

• Inicjuje wspólne działania.
• Daje możliwość bycia razem poza szkołą na wy-

cieczkach integracyjnych.

Internat to niewielki, dwupiętrowy budy-
nek połączony ze szkołą, a  dalej z  budyn-
kiem warsztatów. Aktualnie jest 11 grup in-

ternackich i  przebywa tu około 80 wychowanków. 
Uczniowie mieszkają w czteroosobowych pokojach. 
Posiłki spożywają wspólnie z  kadrą pedagogiczną 
w estetycznie urządzonej stołówce. Mają do dyspozy-
cji świetlice, w których mogą odrabiać lekcje, uczyć 
się i  spotykać ze znajomymi. Każda grupa w  inter-
nacie liczy 6-8 osób. Zależnie od bieżących potrzeb 
wychowawcy pracują z  grupą oraz indywidualnie 
z  uczniem. W  godzinach popołudniowych wycho-
wankowie mogą również spotkać się z  pedagogiem 
lub psychologiem.
Młodzież rozwija swoje zainteresowania w  kołach: 

teatralnym, Bajkomigaczy, sportowym, kulinarnym, 
pracowni twórczości, w klubie filmowym lub uczest-
nicząc w zajęciach poza ośrodkiem. 

Wioleta Majewska-Gocejna opiekunka grupy Bajkomigacze

Anna Stopińska opiekunka grupy MMM

opiekunowie gazetki „Czy wiesz?”

Agnieszka Góralczyk-Witkowska nauczycielka OSWG
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Po kolacji wychowankowie mogą brać udział w za-
jęciach sportowych w sali gimnastycznej, na boisku 
lub w siłowni. Wszyscy mają dostęp do Internetu po-
przez Wi-Fi oraz do telewizji kablowej. 
Internat tętni życiem. Organizowanych jest wiele 

różnorodnych imprez, spotkań z ciekawymi ludźmi, 
wyjść do kina, wycieczek, zabaw na zewnątrz, jak i na 
terenie ośrodka. Jest w nim czas zarówno na naukę 
jak i zabawę oraz na rozwój zainteresowań i pasji. Za-
wsze znajdzie się też chwila na odpoczynek.

Sport w OSWG
W naszej szkole sport jest bardzo ważną czę-
ścią życia. Każdego roku organizujemy mi-
strzostwa internatu w tenisie stołowym, war-

cabach i szachach. Bierzemy udział w Szkolnej Lidze 
Siatkówki warszawskich szkół średnich oraz w Lidze 
Piłki Nożnej. Staramy się uczestniczyć we wszelkich 
imprezach sportowych, odbywających się w Warsza-
wie - Turniejach Siatkówki Plażowej czy Mistrzo-
stwach Warszawy w  koszykarskich trójkach. Nasi 
uczniowie na co dzień trenują w klubach dla niesły-
szących. Często są medalistami Mistrzostw Polski 
w  piłce nożnej, w  koszykówce, pływaniu, siatków-
ce, w tenisie stołowym czy lekkiej atletyce. Chłopcy 
i dziewczęta z Łuckiej to także medal iści i reprezen-
tanci Polski na sportowych arenach Europy i Świata.  
Startowali w  Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach 
Świata, Olimpiadzie Letniej dla Niesłyszących. 
Dwa razy do roku odbywają się obozy sportowe - 
w zimie narciarski, w lecie - żeglarski, podczas któ-
rych można rozwinąć nowe umiejętności sportowe 
lub doskonalić się w tym, co już umiecie. Wyjazdy te 
są organizowane przez Szkolny Klub Sportowy, a do-
finansowywane przez Fundację „Surdus”.
Wspaniałe zaplecze sportowe (orlik, sala gimnastycz-
na, siłownia) sprawiają, że każdy może znaleźć coś 
dla siebie w różnych dziedzinach sportu. 

Warsztaty kulinarne
W  internacie systematycznie odbywają się 
warsztaty kulinarne prowadzone przez wy-
chowawczynie. Zajęcia mają miejsce w prze-

znaczonym do tego pomieszczeniu gospodarczym. 
Wyposażone jest ono w sprzęt potrzebny do gotowa-
nia i pieczenia, wszelkie akcesoria, a zajęcia odbywa-
ją się zawsze pod okiem wychowawcy. Uczestniczyć 
może w nich każdy, kto lubi gotować i jeść  W tym 
roku szkolnym odbyły się już warsztaty, na których 
młodzież wykonała i udekorowała gofry, lizaki „Cake 
pops”, pierniczki, pizzę i inne potrawy. 

Klub filmowy
W jednej ze świetlic internackich co tydzień 
możecie obejrzeć ciekawy film. Celem klubu 
filmowego, który powstał w tym roku szkol-

nym jest popularyzowanie różnych gatunków filmo-
wych, np. historycznych, komedii czy filmów stare-
go kina. Nie każdy bowiem ma dostęp do Internetu, 
komputera, dlatego chcemy wam umożliwić sięgnię-
cie po dobry film, oczywiście z napisami. Tematyka 
filmowa jest bliska młodym ludziom. Wyświetlamy 
obrazy, które mogą Was czegoś nauczyć, pobudzić 
emocje. Do dyspozycji są wygodne pufy, popcorn, 
napoje. Podczas seansów ważna jest dla nas przede 
wszystkim miła atmosfera i dobre towarzystwo.
To też miejsce do dyskusji o tym, co obejrzeliśmy.

Zajęcia plastyczne
Osoby uzdolnione plastycznie albo te, które 
lubią wykonywać różnego rodzaju ozdoby 
zapraszamy na zajęcia plastyczne. Dekoracje 

świąteczne, wieńce adwentowe, makramy, malowa-
nie na szkle i wiele innych ciekawych rzeczy wykona-
cie z pomocą wychowawców internatu. Jeśli chcecie 
pomóc w przygotowaniach do ośrodkowych uroczy-
stości np. wigilii, Wielkanocy, studniówki wstąpcie 
do świetlicy nr 177 i przyłącz się do stworzenia ma-
łych rękodzieł.

Escape room w internacie
Atrakcja „escape room” jest dość popularna 
od kilku lat w całej Polsce i na świecie. Taką 
przygodę można również przeżyć podczas za-

jęć w internacie. Wychowawcy zgłaszają chęć wzięcia 
udziału w escape roomie ze swoją grupą i po ustaleniu 
terminu z p. Karoliną Rokacz mają możliwość wspól-
nej zabawy w  przygotowanej w  tym celu świetlicy. 
Zabawa polega na wspólnym wykonywaniu zadań, 
które są dopasowane do grupy. Po ich rozwiązaniu 
na grupę czeka nagroda. Uczestnicy muszą wykazać 
się znajomością siebie nawzajem, kreatywnością oraz 
współpracą, która jest niezbędna do rozwiązania 
zadań. Cała grupa ma możliwość poznania swoich 
mocnych stron, zintegrowania się i przeżycia dobrej 
zabawy. Dzięki temu, że zadania za każdym razem 
są dopasowywane do grupy, każdy z escape roomów 
w Przystanku Łucka jest niepowtarzalny. 
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Psychologiczne rozmowy, czyli pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
w Przystanku Łucka

W Przystanku Łucka wszyscy pracownicy pe-
dagogiczni, czyli wychowawcy, nauczyciele 
i  specjaliści służyć Ci będą rozmową. Roz-

wój to przecież też rozmowa i relacje z drugim czło-
wiekiem.
W naszym ośrodku wsparcie psychologiczno-peda-
gogiczne zapewniają 2 psycholożki i 2 pedagożki. Je-
steśmy dostępne codziennie w godzinach od 8 do 20, 
a w piątki do godz. 14:30. Wśród członków naszego 
zespołu są zarówno osoby niesłyszące, jak i słyszące 
- posługujące się zarówno polskim językiem migo-
wym, jak i mową. Oprócz wspierania uczniów w roz-
woju, w  codziennej pracy, pomagamy w  rozwiązy-
waniu trudności, kryzysów osobistych czy sytuacji 

konfliktowych. Pokony-
wanie trudności życia 
codziennego, lepsze ro-
zumienie siebie i  innych, 
radzenie sobie ze stresem, 
zawieranie dobrych relacji 
z  ludźmi, stawianie sobie 
celów to szczególny ob-
szar pracy psychologów 
i pedagogów. 

Nasze gabinety to miejsca przyjazne. 
W  atmosferze poufności udzielamy wsparcia i  po-
mocy psychologicznej i pedagogicznej.
• Diagnozujemy stan zdrowia ucznia. Zajmujemy 

się też sprawami formalnymi, prawnymi czy ad-
ministracyjnymi. Staramy się pomagać w trudnej 
sytuacji życiowej i materialnej.

• Wspieramy pracę szkolnych doradców zawodo-
wych. We współpracy z  uczniem planujemy in-
dywidualnie ścieżkę dalszej edukacji lub wybie-
ramy najlepsze z możliwych zawodów.

• Jesteśmy też do dyspozycji rodziców i  opieku-
nów. Udzielamy konsultacji, porad, prowadzimy 
mediacje, a także organizujemy warsztaty dla ro-
dziców. 

• Dokonujemy diagnoz, prowadzimy psychoedu-
kację, profilaktykę, ale też można u nas się zre-
laksować i odpocząć przy herbatce i ciastku.

• Szczególną uwagę poświęcamy nowym uczniom, 
dla których zmiana środowiska to często stresu-
jąca sytuacja. Dlatego dbamy o to, aby adaptacja, 
czyli przyzwyczajenie się do nowego miejsca, na-
stąpiła bezproblemowo i  jak najszybciej. Na po-
czątku września organizujemy warsztaty, których 

celem jest integracja klas, rozpoznanie potrzeb 
i oczekiwań uczniów, przybliżenie atmosfery i fi-
lozofii ośrodka.

• Organizujemy także spotkania grupowe ze spe-
cjalistami z różnych dziedzin, m.in. terapeutami 

uzależnień, psychoterapeutami, seksuologami, 
osobami zajmującymi się promocją zdrowia.

• Współpracujemy z  przedstawicielami policji, 
straży miejskiej, sportowcami, artystami, a także 
z osobami, które odniosły sukces, zarówno nie-
słyszącymi jak i słyszącymi.

• Pomagamy uczniom i  uczennicom w  nauce, 
wspierając ich oraz motywując. Staramy się 
wzmacniać ich, aby uwierzyli we własne siły i po-
konywali swoje ograniczenia oraz wyuczoną bez-
radność np. w nauce matematyki.

• Aby wspierać uczniów słabosłyszących i  nie-
słyszących (Twoje koleżanki i kolegów z  innych 
szkół, a także ich bliskich oraz nauczycieli) pro-
wadzimy przy OSWG jedyny w Warszawie w tej 
dziedzinie Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny 
(SPK). 

• Integrujemy uczniów ze środowiskiem osób sły-
szących, bo wśród nich będziesz w  przyszłości 
studiować czy pracować. 

• To, na czym nam bardzo zależy, to rozwijanie 
Twojej samodzielności i odpowiedzialności, abyś 
wszedł w dorosłe życie jako człowiek pewny swo-
jej wartości, z  wiedzą i  umiejętnościami, które 
pozwolą z  sukcesem odnaleźć się we współcze-
snym świecie. 

Czekamy w Przystanku Łucka 

Urszula Sitnik psycholog w OSWG
Iwona Zalewska psycholog w OSWG
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Biblioteka zaprasza

Lubisz czytać? A może jeszcze nie wiesz, ja-
kie teksty są dla Ciebie? Biblioteka szkolna 
w  Przystanku Łucka ma bogaty księgozbiór, 

który co roku się powiększa. Obecnie jest u nas około 
10 000 książek! 
Co lubią uczniowie? Chętnie są wypożyczane porad-
niki typu: jak zdobyć chłopaka/dziewczynę, jak wy-
gląda pierwsza miłość, jak się nie przemęczać nauką 
i jak zrealizować podróże marzeń… W zbiorach jest 
literatura piękna, młodzieżowa, podróżnicza i litera-
tura faktu, kryminały, horrory oraz fantasy, a  także 
mangi. Coraz częściej czytelnicy pytają o  literaturę 
związaną ze środowiskiem niesłyszących.
Z czego na pewno skorzystasz?

• Książki na grzbiecie mają naklejone kolory we-
dług poziomu trudności językowej (ksiąka bardzo 
łatwa-pomarańczowy, łatwa-zielony, średnia-żół-
ty, trudna-niebieski i  bardzo trudna-czerwony). 

To pomaga niesłyszącemu czytelnikowi wybrać 
książkę na odpowiednim dla siebie poziomie. 

• W bibliotece jest wolny dostęp do półek, przez co 
uczniowie uczą się samodzielności w  szukaniu 
książki dla siebie. Jeśli jest taka potrzeba, to nie-
słyszący nauczyciel-bibliotekarz pomaga znaleźć 
coś ciekawego. 

• Są też gry planszowe, filmy dvd z  napisami, 
a w wolnej chwili można skorzystać z kompute-
rów lub po prostu posiedzieć w  wygodnych fo-
telach. 

Więcej informacji o życiu biblioteki i nowych książ-
kach znajdziecie na stronie:
www.biblioteka.oswg-wawa.edu.pl

Anna Antos bibliotekarka w OSWG

rys. Dominika Gradowska


