
Ferie zimowe w Przesiece 

 

" Chociaż mróz w poliki szczypie , 

Chociaż śnieg nam w twarze sypie, 

Nie martwimy się tym wcale.  

Padaj śniegu padaj dalej" 

T. Śliwiak 

 

Ferie zimowe zwane często białymi feriami są jedną z niewielu chwil, 

kiedy można cieszyć się z lepszych aspektów zimy. W tym okresie 

obfite opady śniegu i ujemna temperatura dają wiele radości  

i sprzyjają do niemającej końca zabawie na powietrzu. 

Pewność spędzania ferii w czysto zimowej atmosferze daje zazwyczaj 

wyjazd w góry, które zapewniają wspaniałą zabawę. 

W Dniach od 22.02 do 29.02.2012r.  został zorganizowany dla 

uczniów SOSW w Nowym Mieście nad Pilicą  zimowy wyjazd 

integracyjno - edukacyjny  do Przesieki, sfinansowany przez 

Europejski Fundusz Społeczny. 

Dwudziestu wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego im Św. Franciszka z Asyżu przerwę zimową spędziło 

w górach, które uznawane są za idealne miejsce wypoczynku zimą. 

Młodzież nie tylko odpoczywała, ale również zdobywała nowe 



umiejętności oraz przeżywała niezapomnianą przygodę. 

 

Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zwiedzenia wielu miast  

m.in. odbyła się wycieczka do Szklarskiej Poręby. Wychowankowie 

podziwiali miasteczko i wzięli udział w zajęciach w Chacie 

Walońskiej, która była jedną z atrakcji tego miejsca.  

Przedostatniego dnia ferii podopieczni pojechali do Wrocławia,  

w którym podziwiali rynek wspaniałego miasta, oraz kolorowe 

kamieniczki i zabytki znajdujące się na rynku. Uczniowie zakupili 

różne pamiątki dla najbliższych.  



 

Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli także w zajęciach terapeutyczno 

-rehabilitacyjnych i sportowych. Skorzystali z organizowanych 

wyjazdów na basen. Chodzili na piesze wycieczki, które były 

dostosowane do ich możliwości m.in.  zobaczyli Wodospad Podgórnej, 

Chybotek oraz Waloński Kamień . 

W słoneczne zimowe popołudnia oddawali się śnieżnym szaleństwom, 

które sprawiały im wiele radości, a wieczorami uczestniczyli  

w dyskotekach, ogniskach, oraz zabawie karaoke.  

 

 

 

Uczniowie naszego ośrodka spędzili miło i pożytecznie czas wolny od 

nauki, po którym zostało wiele wspaniałych wspomnień. Ferie kończą 



się, jak co roku, ale dzieci i młodzież żyją nadzieją, że w przyszłym 

roku będzie zorganizowany dla nich kolejne zimowisko. 

 

 

Joanna Skrzydłowska 

Anna Karwowska 

 


