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MIĘDZY NAMI 
MIESIĘCZNIK SPECJALNEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO  

W IGNACOWIE, Ignaców 10, tel. 25 759 23 82 

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

WYDARZYŁO SIĘ 
  12 października grupa VI przygotowała apel z okazji DNIA EDUKACJI NARODOWEJ pod hasłem : " W podzięce za 

najpiękniejszy dar - za serce". Uroczystość  ta pobudziła nas - wychowawców do wielu refleksji.... 

Chłopcy bardzo starannie przygotowali powierzone sobie role i muzyczne dedykacje. Razem z piosenką - prezentem 

Siostra Dyrektor i każda wychowawczyni dostała piękny, wykonany przez chłopców kwiat z bibuły ze "złotą  myślą"..." 

„by uwierzyć w siebie, muszę mieć kogoś, kto we mnie uwierzy", " dziecko chce być dobre, jeśli nie umie - naucz, jeśli 

nie wie - wytłumacz, jeśli nie może - pomóż". Dziękując serdecznie za życzenia, obiecujemy  nadal uczyć, tłumaczyć, 

pomagać i wspierać. 

25 października po raz kolejny  przybyli  do nas zaproszeni goście z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 

Mazowieckim. Wspólnie z wychowawcami przygotowali V olimpiadę sportową dla wychowanków ośrodka. Uczestnicy  

zostali podzieleni na dwie grupy -   żółtą  i niebieską. Wszystkie zaproponowane konkurencje były ciekawe i bardzo 

angażujące. Zadania umożliwiały pełną integrację  , dlatego wszyscy świetnie  się bawili. Pani Karolina, animatorka 

spotkania, przedstawicielka MOSiRu  podkreśliła, że nasi młodzi sportowcy zadania wykonywali całym sobą, do końca  

z zaangażowaniem, i uśmiechem. 

Papież Franciszek powiedział: "Sport pobudza do przezwyciężania siebie, własnych słabości, egoizmu. Ćwiczy ducha 

poświęcenia, sprzyja koleżeństwu i poszanowaniu zasad". Temu właśnie służyło zorganizowane spotkanie. 

Dziękujemy Paniom Agacie i Karolinie, oraz panom Jarkowi i Piotrowi za wspaniałą zabawę, piękne dyplomy i drobne 

smakołyki. Jesteśmy wdzięczni za okazane serce. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie się spotkamy. 

 

SPOTKANIE Z …  
wieloletnim pracownikiem ośrodka, Panią Lidią Puczyńską 
1. Co dla Pani, Pani Lidio jest najważniejsze w pracy z dziećmi? 

" Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka". Te słowa Ojca 

Świętego dokładnie określają istotę naszej pracy, i pokazują co w niej jest najważniejsze. Troska o dziecko, o jego 

potrzeby, prawidłowy rozwój, cierpliwość, indywidualne podejście do każdego wychowanka, otarcie łez kiedy trzeba, 

wsłuchanie w jego problemy i służenie pomocą. Ważne jest stworzenie takiej  atmosfery, aby czuło się bezpieczne, 

ważne i akceptowane - to według mnie najważniejsze elementy pracy z dziećmi. Jeżeli uda nam się to osiągnąć, to 

wszystko inne dzieje się "przy okazji". 

2.Jakie sukcesy dzieci cieszą Panią najbardziej? Czego można się ciągle od nich uczyć? 

Najbardziej cieszą mnie sukcesy te pozornie najdrobniejsze, gdyż wymagają najwięcej włożonej pracy z naszej strony  

i największego wysiłku dziecka. Osiągnięcie zamierzonego celu przez dziecko, motywuje do dalszej pracy i pokazuje, ze 

każde działanie, ukierunkowane na dobro dziecka ma sens i nie jest czasem straconym. Czego się można ciągle uczyć 

od dzieci? Jako odpowiedź na to pytanie przytoczę słowa Paulo Coelho: " Dziecko może nauczyć dorosłych trzech 

rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się ze wszystkich sił tego, czego się pragnie". 

3. Czym praca w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym w Ignacowie różni się od tej sprzed lat? 

Moja przygoda w Ignacowie rozpoczęła się we wrześniu 1983 roku. Przyszłam do pracy jako bardzo młody człowiek, 

bez doświadczenia pedagogicznego (po dwuletnim stażu w Urzędzie Miasta w Mińsku Mazowieckim). Trafiłam do 15 

osobowej grupy chłopców z III klasy szkoły podstawowej. Grupę prowadziła S. Irena Pióro.  S. Irena  była moim 

przewodnikiem, (mentorem), który wprowadzał mnie w tajniki pracy pedagogicznej. Podsuwała lektury, dzieliła się 

doświadczeniem, bardzo dyskretnie nadzorowała pracę i kierowała na właściwe tory. Chwaliła za najdrobniejsze 

osiągnięcia, zachęcała do podejmowania wyzwań, rozbudziła we mnie pasję. Bardzo dużo się od niej nauczyłam i wiele 

jej zawdzięczam, a owocem mojej współpracy są 34 lata pracy w ośrodku. Na przestrzeni tych wielu lat, mogę 

stwierdzić, że różnica w pracy jest ogromna. Składają się na nią przede wszystkim: zdobyte doświadczenie i  wiedza 

merytoryczna, które ułatwiają podejmowanie wyzwań. Należy podkreślić również rozwój techniki, dostępność do 



mediów, gamy środków dydaktycznych i pomocy specjalistycznych oraz bogatą ofertę zajęć specjalistycznych i kół 

zainteresowań, których kiedyś nie było, a które umożliwiają dziecku wszechstronny rozwój, wzbogacają zajęcia i są 

bardzo ważnym elementem w procesie terapii i edukacji dziecka.  

 

                     Jesienna krzyżówka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZDANIEM RODZICÓW … 
ROZMOWA Z TATĄ PIOTRA. 

Piotr to miły, wesoły, ciemnowłosy siedemnastolatek.  Dobrze jeździ na rowerze, zimą na nartach. Robi 

przysiady, pompki, podciąga się na drążku. W wolne dni biega z tatą po lesie, pokonując kilkukilometrowe 

dystanse. Jest tak wyćwiczony, że mógłby wystartować w zawodach kulturystycznych. Pomaga w ścince  

drzew w lesie, układa obcięte drewno na miejsce. Towarzyszy tacie w wyprawach na grzyby. Nie byłoby w 

tym nic zaskakującego, gdyby nie to, że Piotrek cierpi na autyzm. Pan Jan zaś wychowuje chłopca 

samodzielnie. 

Czy internat jest dla Pana wsparciem w wychowaniu syna? 

- Tak, ogromnym. Szczególnie kiedy zostałem sam po śmierci żony. Dzięki internatowi mogę dalej pracować 

zawodowo.  

Jakie umiejętności nabywane przez Piotra w internacie są według Pana ważne? 

- W stosunku do Piotrka, moim zdaniem, najważniejsze są umiejętności związane z samoobsługą. Ważne dla 

jego egzystencji są również alternatywne metody porozumiewania, piktogramy. 

Czy poleciłby Pan internat innym rodzicom  dzieci niepełnosprawnych? 

- Tak.  

 

 

ROBIMY RAZEM…                                 

                                                                                 Rozgrzewający 

2 pietruszki,                                                                   KREM  

2 marchewki,                                                        Z POMIDORÓW 

6 pomidorów (bez skórki) 

 Wszystkie warzywa ugotować w niewielkiej ilości wody. Gdy będą miękkie, wystudzić i zmiksować. 

Następnie dodać  bulion, doprawić solą, pieprzem. Podawać na ciepło z grzankami lub groszkiem ptysiowym.  

                                                                                                                 Smacznego 

 



KĄCIK RÓŻNOCI … 

Liściowa dopasowywanka 

 Na arkuszu papieru odrysowujemy różne kształty liści. Dobrze, by było ich dużo i by były wysuszone. Zabawa 

polega na tym, by dziecko przyporządkowało liście do ich odrysowanych kształtów. Trudniejszą wersją tej 

zabawy jest dopasowywanie liści tego samego rodzaju, ale różnej wielkości. Ta prosta zabawa, z niczego, 

ćwiczy spostrzegawczość, koordynację oko – ręka, uczy precyzji jak również utrwala nazwy roślin. 

 

ZŁOTA MYŚL MIESIĄCA… 

„Wszystko jest trudne zanim stanie się łatwe .” 

Goethe 

 


