
* Biuletyn Samorządu Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Głuchych w Warszawie * Marzec 2023 *
W Y D A N I E  S P E C J A L N E   

 OSWG istnieje już 52 lata,
 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, Wyższej Szkole Psychologii Społecznej,
 Rok szkolny w naszej szkole bardzo szybko mija,
 Z Dworca Centralnego do szkoły możesz dojechać trawajami 22, 24, 78 podróż
     zajmuje około 5 minut.

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

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie, 
którzy są kreatywni i  ambitni. Organizujemy 
różnorodne wydarzenia oraz akcje na rzecz 

szkoły i uczniów. Oto kilka z nich: Dzień bez plecaka, 
Dzień krawata, Dzień pluszowego misia, różne świę-

ta - Dzień Chłopaka, Dzień Dziewczyny. Chcemy, 
żeby szkoła była dla uczniów i nauczycieli miejscem 
miłych wspomnień. Samorząd Uczniowski tworzą 
również opiekunowie, którzy koordynują przebieg 
naszej pracy oraz dają nam wsparcie.

JUŻ TU JESTEM

Julia Kaźmierczak, przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

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 kla-
sie. Teraz jestem już w  Przystanku Łucka. Po po-
nad roku pobytu w ośrodku myślę, że warto się tu 
uczyć. Dlaczego? Za chwilę odpowiem na to pyta-
nie. Jeśli jesteś ósmoklasistą i czytasz ten tekst, to 
może łatwiej 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, działa 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 

Amelia Filipkowska uczennica klasy II a 
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Listy do młodszych kolegów…

Przystanek Łucka jest bardzo miłym miej-
scem. Czuję się tu bezpiecznie. Wszyscy na-
uczyciele potrafią migać i  prowadzą lekcję 

migając i  mówiąc jednocześnie. Jest tu dużo zajęć 
dodatkowych, grup zainteresowań, np. Bajkomiga-
cze, Młodzi Migają Muzykę, Teatr Surdus. W inter-
nacie wychowawcy są bardzo mili i pomocni, wszy-
scy ich lubią. Cenię tę szkołę za aktywny samorząd, 
dużo ciekawych akcji, projektów, w których bierzemy 
udział. Nikt się nie nudzi!

Amelia Filipkowska, 2a
Szkoła
Szkoła na Łuckiej jest dużo warta, otwiera nasze 
możliwości na przyszłość. Ośrodek nie tylko skła-
da się ze szkoły, ale także z Internatu oraz dużej sali 
gimnastycznej. W naszej szkole osoby uczęszczające 
do liceum i technikum rozpoczynają lekcje o 8 rano. 
Uczniowie, którzy mieszkają w internacie, mogą dłu-
żej pospać, bo mają blisko do szkoły.
Biblioteka
Nasza biblioteka szkolna jest bardzo dobrze wypo-
sażona. Jak pierwszy raz weszłam do biblioteki, to 
byłam w szoku, że jest mnóstwo książek. Niestety są 
lektury… ale najwięcej jest romansów, kryminałów 
i  horrorów. Każdy znajdzie tam dla siebie książkę. 
Jeśli macie na oku jakąś książkę, którą chcecie, aby 
znalazła się w szkolnej bibliotece, to możecie zapisać 
na karteczce tytuł oraz autora książki. Nasza ukocha-
na Pani bibliotekarka, jak tylko znajdą się fundusze, 
zakupi proponowaną książkę. 
Sport
Uwielbiam grać w  siatkówkę, ale nie tylko na w-f. 
Dlatego w dni zimowe w sali gimnastycznej (jak tyl-
ko jest to możliwe) codziennie wieczorem zbierają 
się chętne osoby i grają np. w piłkę nożną, koszyków-
kę lub siatkówkę. Natomiast w lecie uprawiamy sport 
na ogromnym boisku. 
W  szkole nie tylko dostępne są sala gimnastyczna 
i boisko, ale także siłownia.

Anna Cichosz, 3b

Jestem uczennicą drugiej klasy liceum. Szkoła po-
siada dobre grono pedagogiczne oraz poziom nauki. 
Można się dowiedzieć wielu nowych rzeczy, ale nie 
tylko związanych z  nauką. Jesteśmy tu otwarci na 
nowe rzeczy i chętnie próbujemy je realizować. Tu-
taj liczy się tolerancja oraz szacunek wobec uczniów 
i pracowników. Po lekcjach możemy poświęcić czas 
na naukę, realizowanie swoich pasji i spędzanie czasu 
ze znajomymi. Wieczorami po kolacji można odpo-
cząć w pokoju, świetlicy albo iść na salę gimnastycz-
ną, gdzie są różne aktywności fizyczne. Najczęściej 
jest to siatkówka i piłka nożna. W szkole są organizo-
wane różnorodne wydarzenia oraz akcje, które spra-
wiają, że nasz tydzień upływa szybko i ciekawe!

Julia Kaźmierczak, 2a

Chciałabym Wam przedstawić moje refleksje po 
przyjściu na Łucką. Przyszłam tu dopiero w drugiej 
klasie i poczułam się jak w domu. Bardzo się cieszę 
z  tego wyboru. W  poprzedniej szkole miałam na-
prawdę słabe stopnie, nie chciało mi się uczyć i nie 
miałam motywacji do nauki, a dzięki nauczycielom 
z tej szkoły poprawiłam stopnie. Nie muszę uczyć się 
na pamięć do następnej klasówki, ponieważ lekcje 
są bardzo interesujące przez co więcej zapamiętuję! 
W Ośrodku mamy wspaniałych psychologów, którzy 
mi bardzo pomogli być bardziej pewną siebie oraz 
odnaleźć w  sobie motywację do nauki. Bardzo się 
bałam, że nie znajdę znajomych w tej szkole i będę 
samotna. Na szczęście poznałam wspaniałych ludzi, 
dzięki którym się wiele nauczyłam.

Kamila Markuszewska, 2b

Dzień dobry mili Czytelnicy!

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! 
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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.
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 



-  5 -

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 Wodociągów 

Warszawskich, do cukierni Bikle’a Wycieczki na 
Targi Gastronomiczne oraz na Targi 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 

W  roku szkolnym 2022/23 w  Ośrodku zo-
stała utworzona szkoła branżowa II stopnia, 
która kształci w  zawodzie technik żywienia 

i usług gastronomicznych. Obecnie prężnie rozwija-
jąca się branża gastronomiczna poszukuje osób po-
siadających umiejętności związane z  planowaniem 
i  organizacją żywienia w  zakładach żywienia zbio-
rowego i żywienia rodziny. Uczniowie, którzy ukoń-
czyli szkołę branżową I stopnia są przygotowani do 
wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwali-
fikacji HGT.02., chcąc je podwyższyć mogą rozpo-
cząć kolejny etap edukacyjny, którym jest kształcenie 
w branżowej szkole II stopnia w zakresie kwalifika-
cji HGT.12. Nauka w  szkole branżowej II stopnia 
trwa 2 lata i obejmuje realizację przedmiotów ogól-
nokształcących oraz teoretycznych i  praktycznych 
przedmiotów zawodowych. Uczniowie uzupełniają 
wiedzę ogólną i  podnoszą wiedzę zawodową oraz 
umiejętności i  kwalifikacje do poziomu technika. 
Absolwenci branżowej szkoły II  stopnia zdobywa-
ją wykształcenie średnie branżowe. Ponadto mogą 
uzyskać dyplom zawodowy technika, po zdaniu eg-
zaminu zawodowego, a  świadectwo dojrzałości po 
przystąpieniu do egzaminu maturalnego. Uzyskanie 
świadectwa dojrzałości podobnie jak w  przypadku 
absolwenta liceum ogólnokształcącego lub techni-
kum wiąże się z  możliwością rozpoczęcia nauki na 

studiach wyższych. Absolwenci szkoły mają wiedzę 
z  zakresu oceniania jakości żywności oraz jej prze-
chowywania, sporządzania potraw zgodnie z  zasa-
dami racjonalnego żywienia, ekspedycji potraw i na-
pojów, planowania i oceny żywienia, organizowania 
produkcji gastronomicznej, planowania i  realizacji 
usług gastronomicznych oraz prawidłowej obsługi 
konsumenta. Mogą znaleźć zatrudnienie we wszyst-
kich typach zakładów gastronomicznych między in-
nymi w restauracjach, barach, kawiarniach, stołów-
kach, domach opieki. 
Mogą również: • prowadzić własną działalność go-
spodarczą • fachowo i  kompleksowo obsługiwać 
i  organizować bale, wesela • organizować żywienie 
zbiorowe w bufetach, stołówkach, barach, itp. • pro-
jektować i aranżować wnętrza sal konsumpcyjnych. 
Mogą być również zatrudnieni w  hotelach, pensjo-
natach, domach wczasowych, na promach i statkach. 
Mogą pracować jako: • koordynator ślubny • szef 
kuchni • manager zakładu gastronomicznego • or-
ganizator imprez okolicznościowych • mistrz sztuki 
kulinarnej • pracownik firmy cateringowej • dorad-
ca w  zakresie prawidłowego żywienia • organizator 
usług cateringowych Absolwenci branżowej szkoły 
II stopnia mogą też kontynuować naukę i doskonalić 
swoje umiejętności w ramach studiów licencjackich 
i magisterskich na różnych uczelniach.

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

Szkoła branżowa II stopnia technik żywienia i usług gastronomicznych

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

 Beata Łukasiewicz nauczycielka zawodu w OSWG
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Co robimy po lekcjach w Przystanku Łucka

Zobaczcie sami...

Technik archiwista – nowość w kształceniu zawodowym w OSWG
Katarzyna Ozer nauczycielka w OSWG

R o z w i j a n i e
p a s j i

w   O S WG

MMM
Będąc w MMM można rozwijać swo-
je pasje muzyczne i interpretatorskie, 
można zdobyć nowe umiejętności, 
poznać ciekawych ludzi. A nawet na-
uczyć się gotować xd VV – Visual Vernacular

Młodzież pod okiem wychowawcy tworzy wielozmysłową sztukę, 
przedstawiając różne formy ekspresji teatralnej.

BAJKOMIGACZE
Dumni jesteśmy przede wszystkim z  tego, że nasze bajki przy-
gotowywane w polskim języku migowym podobają się dzieciom.

TEATR SURDUS
Uczymy się wielu ciekawych form 
teatralnych, świetnie się bawimy, 
a potem bawimy innych w czasie 
swoich przedstawień. 

Gazetka „Czy wiesz?”
Chcesz zdobyć doświadczenie dzien-
nikarskie?
Zapraszamy do pomocy w  redago-
waniu  naszej gazetki.

MIGOWE WIECZORY
To inspirujące spotkania z  Głuchymi, którzy 
opowiadają nam o swoich doświdczeniach oraz 
zachęcają nas do działania i  rozwijania swoich 
pasji.

W  tym roku szkolnym otworzyliśmy nowy 
kierunek technik archiwista. Absolwenci tego 
kierunku mogą pracować w  archiwach pań-

stwowych i niepaństwowych, gromadzących zasoby 
historyczne i  bieżące, składnicach akt oraz archi-
wach zakładowych. Umiejętności zdobyte na zaję-
ciach przydadzą się również w każdej pracy biurowej 
wymagającej prowadzenia i  porządkowania doku-

mentacji. Nauka trwa 2 lata i kończy się egzaminem 
zawodowym. Ukończenie tego kierunku daje duże 
możliwości dla niesłyszących w odnalezieniu się na 
rynku pracy, gdyż praca w  archiwum nie wymaga 
prowadzenia rozmów telefonicznych. 

SAMORZĄD
Po co nam Samorząd? To najważniejsza orga-
nizacja młodzieży w  ośrodku, współdecydująca 
o atmosferze miejsca, w którym się uczymy, pra-
cujemy, mieszkamy i rozwijamy swoje pasje.

CZEKAMY NA TWOJE 
ROPOZYCJE ...

Internat – tu też się dzieje

Internat to niewielki, dwupiętrowy budynek 
połączony ze szkołą, a  dalej z  budynkiem 
warsztatów. Uczniowie mieszkają w  cztero-

osobowych pokojach. Posiłki spożywają wspólnie 
z kadrą pedagogiczną w estetycznie urządzonej sto-
łówce. Mają do dyspozycji świetlice, w których mogą 
odrabiać lekcje, uczyć się i  spotykać ze znajomymi. 
Zależnie od bieżących potrzeb wychowawcy pracują 
z grupą oraz indywidualnie z uczniem. W godzinach 
popołudniowych wychowankowie mogą również 

spotkać się z pedagogiem lub psychologiem.
Po kolacji wychowankowie mogą brać udział w za-
jęciach sportowych w sali gimnastycznej, na boisku 
lub w  siłowni. Internat tętni życiem. Organizowa-
nych jest wiele różnorodnych imprez, spotkań z cie-
kawymi 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 zain-
teresowań i pasji. Zawsze znajdzie się też chwila na 
odpoczynek.

Agnieszka Góralczyk-Witkowska nauczycielka OSWG
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Zespół redakc yjny : Gazetką opiekują się:

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 
10 830 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


