
         
Placówka Opiekuńczo-  Wychowawcza 

ul. Skrzyńskich 21 
38-300 Gorlice 



Nasz dom 
 

Nasz dom znajduje się na 

pograniczu Gorlic                                

z Zagórzanami, przy ulicy 

Skrzyńskich 21.  

Mieści się w nim  

pion administracyjny   

Centrum Opieki nad Dzieckiem 

„Razem”,  

czyli dyrekcja, księgowość oraz 

pracownik socjalny. 

 
  



Dom jest otoczony sadem, dzięki czemu latem 
mamy świeże owoce z których pieczemy 
pyszne ciasta, a zimą możemy delektować 
się kompotami i dżemami własnej roboty.  



Posiadamy własne boisko do gry  

w piłkę nożną i siatkówkę 



Altana z grillem 
to miejsce letnich spotkań  



Nasz dom zimą 



Tak mieszkamy 

  Na parterze znajdują się 
pomieszczenia 

administracyjne, toalety, 
kuchnia, jadalnia, 
zmywalnia, pokój 

wychowawców, oraz salon.   

 Pokój interwencyjny 



Kuchnia i jadalnia 



Korytarz prowadzący do 
pomieszczeń administracyjnych  

Toaleta 



Pokój wychowawców i Salon 



     

 

Na piętrze znajdują 
się pokoje 

wychowanków      
( są to pokoje 

jedno, dwu i trzy 
osobowe), toalety 

oraz gabinet 
psychologa.   

     Schody prowadzące na piętro  



Pokoje wychowanków 





Piwnica 

    Na najniższym poziomie 
naszego domu znajdują 
się: pomieszczenie 
archiwalne, pralnia, 
szatnia, kotłownia, 
magazyn spożywczy, 
oraz sala sportowa 

Pralnia 



szatnia korytarz prowadzący do kotłowni 



 

 

 

 

 

 

Nad bezpieczeństwem i wychowaniem dzieci w naszym domu czuwa 5 wychowawców.  

To wykwalifikowana kadra specjalistów - pedagogów z wieloletnim doświadczeniem, którzy                   

z pasją  i zaangażowaniem wykonują swoją misję.  

W pracy wspiera nas psycholog oraz pedagog.   

 

 
Koordynator grupy 

mgr Anita Knapik - Piróg mgr Adam Reczek mgr Monika Prokop 
 

mgr Jadwiga Mazur 
mgr Monika 

Wędrychowicz 



Wychowankowie 
Nasza grupa to 12 wspaniałych, młodych 

ludzi, nie raz zagubionych, ale pełnych 

energii i ciekawych pomysłów. 

Niektórzy na co dzień przebywają              

w  Socjoterapeutycznych  lub 

Młodzieżowych Ośrodkach 

Wychowawczych oraz Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla 

Dzieci Niewidomych i Słabowidzących                    

w Krakowie. 

Najmłodsi wychowankowie uczęszczają do 

VI klasy Szkoły Podstawowej,  a najstarsi 

kontynuują naukę w szkołach 

ponadgimnazjalnych, gdzie uczą się 

praktycznego wykonywania zawodu, np.: 

stolarz, murarz-tynkarz, monter 

zabudowy   i robót wykończeniowych                           

w budownictwie oraz fryzjer,.  

To dzięki nim w naszym domu tętni życie, 

jest mnóstwo zamieszania   i pracy. 

Każdego dnia zdobywają umiejętności 

niezbędne w dorosłym życiu. 

 



Co to jest dobre wychowanie według 
małych dzieci 

• -A to jest to, ze rodzice dobrze muszą wychować dzieci, zeby biznes dobrze szedł. 
• A w jaki sposób trzeba wychowywać dziecko, żeby wyrosło na porządnego człowieka ? 
• -Zeby duzo jadło. 
• Czego ? 
• -Jedzenia. bo kotlet daje poządność. A sulówka jest dobra na ocy.Rodzicom sie nie uda.Dzieci psede wszystkim powinny jeśc 

jajko. 
• Dlaczego ? 
• -Bo wzmacnia kości i tseba dziecku duzo zabraniać bo ze mu sie poplostu psewróci w głowie, ale dziecko tseba 

psytulać,poządnie psytulać. 
• Dlaczego porządnie ? 
• -Zeby było dzielne ,umiało sobie samo pociągnąć spodnie,zasunąć coś. 
• A co zasunąć ? 
• -Lozpolecki (rozporeczki). 
• A jak wygląda  taka osoba, która jest bardzo dobrze wychowana ? 
• -Ma dużo piniędzy i ten wychowany cłowiek jest piękny,ocywiście. Bo dobzy ludzie som piekni, a niedobzy bzydcy bo mało na 

tym zalabiają, ze som bzydci. Som bzydci bo mają złe miny, na złość komu lobią i źle sie wychowują. To wsystko z tej bzydoty. 
• A kiedy dobre wychowanie może przydać się najbardziej ? 
• -Psyda sie jak sie idzie z dziewcynom na landke ale nie mozna jej bić. 
• A co można robić ? 
• -Tylko jej na doblo robić. 
• Na przykład co ? 
• -Pocałowywać. Psytuulać jom, puscać oko jak sobie zycy tego i tseba placic za jej desel. 
• A dlaczego trzeba płacić za jej deser ? 
• -Bo na przykład jest piękna i tseba jej troske sie podlizać. 
• A za obiad to nie ? 
• -To zalezy ile wsówa. 
• A jeśli dużo ? 
• -To tseba duzo płacić. 
• A czy dobre wychowanie może w czymś przeszkadzać ? 
• -Tak. W nolmalnym zyciu. :);) 

 



Lubimy spędzać czas na świeżym 
powietrzu 





Uczymy się i gramy 



Pomagamy w ogrodzie 



Chętnie pieczemy ciasta i ciasteczka 



Wielu z nas osiąga doskonałe wyniki                    
w sporcie 



Na terenie naszej placówki kultywujemy  
tradycję poprzez: 

 

 

 
 
1. Organizowanie uroczystości związanych z ważnymi wydarzeniami w życiu 
dzieci i placówki: 
· Urodziny, 
· I Komunia Święta, 
· Bierzmowanie, 
· Usamodzielnienie wychowanka, 
· Dzień Dziecka z udziałem sponsorów i osób zaprzyjaźnionych, 
· Mikołajki 
· Uroczystości Wigilijne z zaprzyjaźnionymi gośćmi, 
· Dzień Kobiet, 
· Dzień Chłopca, 
· Andrzejki. 
2. Wykonywanie różnego rodzaju prac dla sponsorów. 



Urodziny naszych wychowanków 



Imprezy okolicznościowe 



Zlot Motocyklowy  
„ Motocykliści Dzieciom” 

   Od 2012 roku w czerwcu, na terenie naszej 
placówki odbywa się cykliczne spotkanie           
z motocyklistami z powiatu gorlickiego               
i jasielskiego. 

   Wychowankowie mają możliwość przejażdżki 
na jednośladzie.  

   Naszym spotkaniom towarzyszy wspólna 
zabawa oraz grillowanie 

 

 





W 2016 roku po raz pierwszy w Naszej placówce 

odbyła się Akcja MotoMokołaje 

 



Andrzejki 



Wigilia 



Tauron – Domy Pozytywnej Energii 

• W latach 2012-2014 trzykrotnie braliśmy udział   
w konkursie Tauron Domy Pozytywnej Energii.  

    Wspólnie z wychowawcą przygotowywaliśmy 
prace plastyczne. 

• Półfinały akcji odbywały się w : Niepołomicach na 
Zamku Królewskim, w Borku koło Bochni                      
w Centrum Aktywnego Wypoczynku, oraz               
w Krakowie w Muzeum Sztuki Współczesnej 
Mocak 





Kampania No Promil No Problem 



Spotkanie profilaktyczne z Romanem Bosskim 



Współpraca z osobami zaprzyjaźnionymi 

• Centrum Stomatologii Estetycznej i Implantologii J.J. Wichlińscy                  
w Gorlicach 

• Urszula Hübl z Wiednia 

• Tomasz i Dominika Tajak, Pracownia Florystyki i Dekoracji „Kwiaty Unikaty” 

• Agnieszka Sukienniczak i Centrum Wolontariatu Firmy IBM z Krakowa 

• Drogeria ROSSMANN 

• Krwiodawcy OSP Kobylanka 

• Szkoła Podstawowa Nr 75 im. Marii Konopnickiej w Warszawie 

• Szkoła Podstawowa Nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku Piechoty w Warszawie 

• Zespół Szkół Zawodowych im. S. Wyspiańskiego w Bobowej  

• I wielu, wielu innych…. 

 

 

 



Centrum Stomatologii 

• Państwo Wichlińscy 
zaoferowali dla nas 
leczenie 
stomatologiczne.  

• Ufundowali też 
wspaniały grill, przy 
którym mogliśmy się 
integrować z innymi 
placówkami. 



Spotkanie z panem Tomkiem Tajakiem 
 

Bardzo lubimy kiedy przyjeżdża do nas nasz 

przyjaciel - pan Tomek. 

Dzięki jego charyzmie, empatii a przede 

wszystkim dobrej woli mogliśmy 

wielokrotnie przebywać w Krakowie, gdzie 

czekała na nas moc wspaniałych atrakcji. 

Pan Tomek wspólnie ze znajomymi i ludźmi 

wielkiego serca organizował dla nas 

Mikołajki. Otrzymaliśmy wiele wspaniałych 

prezentów i spełniały się nasz dziecięce 

marzenia. 



Kraków 
Kraków to magiczne 

miejsce, pełne ciekawych 
atrakcji. 

Dzięki p. Agnieszce 
Sukienniczak, grupie 
zaprzyjaźnionych jej 

studentów oraz innych 
osób, mogliśmy kilkakrotnie 

odwiedzić miasto królów. 
Wśród mnóstwa atrakcji 
czekał na nas Aquapark                   

i Multikino. 
Zwiedzaliśmy też Kopalnię 

Soli w Wieliczce, a zimą 
mogliśmy szusować na 

Lodowisku na Krakowskich 
Błoniach . 



Drogeria ROSSMANN 

W marcu 2017 roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą Rossmann 

Supermarkety Drogeryjne.  

Współpraca firmy dotyczy działalności dobroczynnej polegającej na 

przekazywaniu darowizn rzeczowych na rzecz naszego Domu w postaci 

wybranych produktów znajdujących się w ofercie sprzedaży sklepu. Akcja 

ta polega na tym, że firma uruchomiła ogólnopolski program „Klub 

Rossmann”. Instalując i używając aplikacji Klubu Rossmann podczas 

zakupów w drogerii klienci mogą wspierać lokalne akcje charytatywne. 

Nasza Placówka została wybrana do udziału w tej promocji.  

http://www.rossmann.pl/klub
http://www.rossmann.pl/klub
http://www.rossmann.pl/klub
http://www.rossmann.pl/klub
http://www.rossmann.pl/klub
http://www.rossmann.pl/klub


Warszawa 
       

      Od kilkunastu lat, na 
zaproszenie Szkoły 

Podstawowej nr 75 gościliśmy  
w Warszawie .  

      Uczniowie tejże szkoły, przez 
cały rok organizowali różne 

akcje charytatywne np.: festiwal 
ciast ciasteczek, kiermasz 

bożonarodzeniowy, karnawał 
pizzy itp., aby sfinansować nasz 

3-dniowy pobyt w Stolicy -                  
z okazji Dnia Dziecka. Dzięki 

hojności rodziców tychże 
uczniów, mogliśmy skorzystać              
z wielu warszawskich atrakcji.  

 

 





Szkoła Podstawowa Nr 119 
     

 

 

 

 

 

 

 

Od kilkunastu lat współpracujemy ze Szkołą Podstawową nr 119 im. 3. Berlińskiego Pułku              

Piechoty   w Warszawie.  

Tradycyjnie w grudniu, przed świętami Bożego Narodzenia, jesteśmy zapraszani na Jasełka                      

i wspaniały koncert kolęd, odbywający się z udziałem rodziców, wychowawców i zaproszonych gości.  

Piękna sceneria oraz wyjątkowy klimat koncertu, pozwala nam się przenieść w magiczny czas Świąt 

Bożego Narodzenia.  

Na zakończenie tego jakże emocjonującego spotkania odbywa się Finał akcji „Szczęśliwa Gwiazdka”, 

której dochód przeznaczany jest na Centrum Opieki nad Dzieckiem „Razem” w Gorlicach.  

Pani Dyrektor Renata Rutkowska przekazuje na ręce Koordynatora, p. Anity Knapik-Piróg, bony dla 

wszystkich trzech Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wchodzących w skład Centrum. 

 
 

      
 





Zespół Szkół w Bobowej 



Wycieczki 

   Dzięki uprzejmości ze strony sponsorów, oraz 
osób zaprzyjaźnionych z placówką byliśmy na 
kilku wycieczkach: 

• Ostrowo (dwutygodniowy wyjazd nad morze) 

• Kraków  

• Wapienne 

• Szczawnica - Krościenko 

 

 

 



Ostrowo 



Kraków 



Wapienne 



Szczawnica- Krościenko 



Wolontariat 
"CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO POSIADA, LECZ PRZEZ TO, 

CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI." JAN PAWEŁ II 
 

 
– Do naszej placówki zgłaszają się osoby, którym los naszych podopiecznych nie 

jest obojętny. To często ludzie pragnący podzielić się swoimi 
doświadczeniami, a niekiedy umiejętnościami. Wszystkich ich łączy wielkie 
serce, wrażliwość, chęć niesienia bezinteresownej pomocy i skromność.            
W pracę naszego domu wnoszą dużo miłości i ciepła. 

• Wolontariuszem może być osoba, która: 
– jest pełnoletnia, ale nie koniecznie  
– nie była karana i nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo 

ścigane z oskarżenia publicznego. 

• Zapraszamy! 
• Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Dyrektorem Placówki  
• tel: 785 398 797 

 





Pozdrawiamy 


