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8 Co mają wspólnego kolorowe skarpetki                                 
z zespołem Downa? 

9 Nie jestem kosmitą. Mam zespół Aspergera 

10 Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 

11 Jak przejść przez otwarte drzwi i odkryć nowy 
ląd? 

12 W wielkanocnym nastroju  

13 Jak przyrządzić pyszną PIzzę? 

14 Młodzi dziennikarze „Dwójki” na tropie                  
przedziwnej niespodzianki 

15 Zwycięstwo nie za wszelką cenę 

16 Przybyliśmy, zobaczyliśmy, oni zwyciężają 

17 Uśmiechnij się na sportowo! - humor 

18 Żonkilowa rocznica 

18  Noc z Historią 

19 O tej, co zasnęła... 

19 Baśniowe zagadki 

20 Zagadka fotograficzna 

 

Witajcie! Bardzo się cieszę, że możemy                             
zaprezentować Wam kolejny numer naszej                         
gazety. Jego temat przewodni „ZOBACZ WE 
MNIE CZŁOWIEKA!” związany jest z tematyką 
szkolnego konkursu plastyczno—literackiego, 
dotyczącego codziennego życia osób niepełno-
sprawnych. Wiele z nich poprzez swoją pasję 
życia i determinację w pokonywaniu przeszkód 
udowadnia nam, że „wszystko jest możliwe,                         
a co nie jest, zajmuje tylko trochę więcej czasu”. 
Być może sami też znacie takie osoby—jeżeli tak, 
możecie o nich do nas napisać. 

O problemie niepełnosprawności piszemy                    
też w artykułach dotyczących zespołu Downa                    
i autyzmu, a o życiu z pasją (w wywiadzie                   
przeprowadzonym przez p. Adama Biskupskie-
go) opowiada p. Kamil Sobol—sportowiec,                   
podróżnik, pedagog z niedalekiego Łowicza. 

Marzec i kwiecień to miesiące kojarzące się 
nam także z wiosną, świętami wielkanocnymi,   
zwiedzaniem szkoły przez przyszłorocznych 
pierwszoklasistów i ich rodziców lub z Dniem 
Liczby Pi (z tej okazji zapraszamy Was                                     
do wykonania własnej pizzy).  

Dla naszych dziennikarzy początek marca to 
świętowanie kolejnej rocznicy urodzin gazetki, 
tym razem już ósmej (piszemy o tym na str.14),     
a w kwietniu udało nam się ponownie zdobyć 
pierwsze miejsce w konkursie ogólnopolskim. 
Aż trudno uwierzyć, że „Nasze Sprawy i Spraw-
ki” już pięć lat są w czołówce najlepszych gazet 
szkolnych w Polsce, a jak to mówią „łatwiej jest 
tytuł zdobyć niż go utrzymać”... 

Na temat uczciwego współzawodnictwa              
wypowiadali się uczniowie klasy 6a i Pani              
dyrektor Aldona Cyranowicz podczas nagrywa-
nia audycji dla Radia „Fama” (artykuł na str. 15)  
- koniecznie przeczytajcie. 

Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym               
numerze coś ciekawego dla siebie. Zapraszam do 
lektury! 

Opiekun redakcji: 
Mariola Siedlecka 

▲Reprezentanci naszej redakcji otrzymują nagrodę                                    
za I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie „Nasza Gazeta”                    
—13 IV 2018, Katowice. 

fot. Mariola Siedlecka 

Na stronie tytułowej:  
 

Zdjęcie górne: W temacie autyzmu nie jesteśmy zieloni, 
jesteśmy niebiescy.  
Zdjęcia dolne:  
▪ Kolorowymi skarpetkami uczciliśmy Dzień Osób                                 
z Zespołem Downa. 
▪ Praca plastyczna Weroniki Połeć—zdobywczyni I miejsca 
w konkursie „ZOBACZ WE MNIE CZŁOWIEKA”. 

fot. www.dziennikzachodni.pl 
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WYDARZENIA 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

Przepis na redakcyjny sukces? Łyżka talentu, szklanka pomysłowości, szczypta optymizmu i pięć kilogramów wytrwałej pracy.  

286 I PÓŁ KILOMETRA DO NAGRODY286 I PÓŁ KILOMETRA DO NAGRODY286 I PÓŁ KILOMETRA DO NAGRODY   

O tym, że nasza gazetka została                            
laureatem Ogólnopolskiego Konkursu      
na Gazetę Szkolną, dowiedzieliśmy się 
pod koniec marca. Otrzymaliśmy wtedy 
zaproszenie na 13 kwietnia do Katowic 
na uroczysty finał i rozdanie nagród.  

Bardzo się ucieszyliśmy. Wszyscy    
chcieliśmy jechać. Ostatecznie jednak                        
ze względu na odległość i związane z nią 
koszty pani Mariola zdecydowała,                               
że naszą redakcję będą reprezentować 
cztery osoby: dwie dziewczyny, dwóch 
chłopaków; dwoje uczniów z 6a, dwoje                      
z 6c. I pojechaliśmy.  

Dużą atrakcją była dla nas sama podróż.                
W pociągu było wesoło i wcale nam się                     
nie dłużyło. Na miejscu, w Katowicach,                          
też było ciekawie. Spacerowaliśmy,                        
rozmawialiśmy,  śmialiśmy się, bawiliśmy 
się na placu zabaw, oczywiście nie                              
zapomnieliśmy też o ciepłym posiłku                          
i przepysznych lodach.  

Kiedy wreszcie nadszedł czas, aby udać 
się na uroczystość, poszliśmy do Pałacu 
Młodzieży. Po wejściu do auli, usiedliśmy 
razem z innymi laureatami konkursu,                  
którzy przyjechali z całej Polski.  

Jak się okazało, na konkurs zgłoszono 
ponad sto dwadzieścia gazet. Prowadzący 
powiedzieli, że już samo to, że tu jesteśmy, 
jest wielkim sukcesem, bo poziom gazet 
był wysoki, a konkurencja ogromna.                   
Gdy więc ogłoszono, że nasza redakcja 
zdobyła pierwsze miejsce, najpierw                       
nie uwierzyliśmy, ale potem bardzo się 
cieszyliśmy. Organizatorzy pochwalili   
naszą pasję i profesjonalizm, a także to,                  
że poruszamy w gazecie różnorodne                       
tematy, nie tylko szkolne.   

Na koniec uroczystości były wspólne 
zdjęcia, potem poczęstunek i indywidual-
ne rozmowy z jurorami. Panowała bardzo 
miła, sympatyczna atmosfera. 

Zanim wyruszyliśmy w drogę powrotną 
do domu, mieliśmy jeszcze trochę czasu 
na ponowną zabawę i spacer.  

To był bardzo udany wyjazd i ogromnie 
cieszymy się, że doceniono naszą pracę. ▪ 

▲ Otrzymujemy nagrodę za I miejsce w konkursie „Nasza Gazeta”. 

▲ Wspólne zdjęcie z organizatorami, jurorami i innymi laureatami 
konkursu. 

▲ Już z nagrodami na Dworcu Głównym w Katowicach w drodze                 
powrotnej do domu. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Najdalej zajdzie ten człowiek, który wie, dokąd idzie”. Napoleon Bonaparte 

ŻYJ Z PASJĄ!ŻYJ Z PASJĄ!ŻYJ Z PASJĄ!   

Pan Adam Biskupski rozmawia z Panem                    
Kamilem Sobolem - podróżnikiem, pedagogiem, 
sportowcem, prezesem Łowickiej Akademii                   
Sportu. 

 

- Kamilu, jesteś nauczycielem. Proszę                              
opowiedz, jak to się stało, że chciałeś nim zostać? 
Czy zawsze marzyłeś o tym zawodzie? 

 

- Na swojej drodze życiowej, począwszy                         
od szkoły podstawowej, spotkałem wspaniałych 
pedagogów. Najbardziej polubiłem nauczycieli               
od historii  i  wuefu. Do dziś mam z nimi bardzo 
dobry kontakt. Pan od wuefu był prawdziwym   
nauczycielem z pasją. To wielkie szczęście                                
dla dziecka trafić na takiego pedagoga. Swoim                       
zaangażowaniem i entuzjazmem zaszczepił                           
we mnie bakcyla do sportu i do dziś jestem mu za 
to niezmiernie wdzięczny. Pomysł, aby zostać                      
nauczycielem, dojrzewał we mnie przez kilka lat. 
Wreszcie zdecydowałem, że pójdę w ślady 
„swojego mistrza” i tak się stało. 

 

- Od kiedy pojawiły się u Ciebie zainteresowa-
nia związane ze sztukami walki? 

 

- Od 1993 roku, to już prawie 25 lat. Byłem                  
wtedy małym chłopcem, trenowałem taekwondo. 

 

- Dlaczego zdecydowałeś się trenować akurat 
tę sztukę walki? 

 

- W Łowiczu był klub taekwondo i jego trener, 
Pan Krzysztof, świetny młody człowiek, potrafił 
„zarazić pasją”. To sport ekscytujący, ciekawy,                
posiadający dużo technik i kombinacji. Jest to                     
sztuka walki dla osób myślących. Ci, którzy                         
uważają, że to jest proste, są w dużym błędzie. 

 

- Opowiedz o programie „Żyj z pasją”, którego 
jesteś propagatorem? Jaki jest jego cel? Kto do 
niego należy? 

 

- „Żyj z pasją” to akcja społeczna, której jestem 
inicjatorem. Nadrzędnym celem tej działalności jest 
prezentacja ludzi zwyczajnych, a zarazem niezwy-
czajnych, którzy żyją w zgodzie z własną pasją                        
i zainteresowaniami. Jest to program, do którego 
każdy może należeć, bez względu na wiek. Osoba 
taka nie musi być związana ze sportem, wystarczy, 
że ma pasję oraz chęć pokazania swoich umiejętno-
ści w dziedzinie, którą się interesuje. Są wśród nich 
sportowcy, artyści „różnego kalibru” oraz inne               
osoby, które robią to, co kochają, realizują swoje 
marzenia i tym samym żyją ciekawie.  

Pasja dostarcza im satysfakcji zawodowej, 
ale i duchowego spełnienia. 
 

- Wracając do taekwondo, powiedz, jak długo 
należy trenować, żeby osiągnąć takie wyniki jak 
Twoje? 

 

- Zaczyna się od białego pasa, a po zdobyciu 
stopnia mistrzowskiego uzyskuje się czarny pas. 
By uzyskać dobry produkt, ważny jest dobry                    
trener, trwa to od 7 do 10 lat. Moim zdaniem,                    
każdy nauczyciel powinien być oceniany za to, ile 
włoży swojego zaangażowania w pracę z uczniem, 
za wyniki, jakie osiąga uczeń, a nie za przepraco-
wane lata. 

 

- Jakie sukcesy przyniósł Ci ten sport?                        
Opowiedz naszym czytelnikom. 

 

- Najważniejsza jest samodyscyplina. Świado-
mość, że życie jest pracowite, uczy pokory. Jeżeli 
sam tego nie wypracujesz, nie pomogą Ci znajomo-
ści. Są to długoletnie treningi, szkoła charakteru. 

 Moje sukcesy: 
- posiadacz stopnia mistrzowskiego 

w dyscyplinie Taekwondo 4 Dan (Kukkiwon); 
– Wicemistrz Świata – tytuł zdobyty w Wielkiej 

Brytanii w 2013 r.; 
– Mistrz Europy Taekwondo International Cork 

Irlandia 2008; 
– zdobywca brązowego medalu na 11th World 

Taekwondo Festival & Korea Classic Open 2010 
w Korei Południowej; 

– trzykrotny Techniczny Mistrz Polski Taekwon-
do Polskiej Unii Taekwondo. ► 
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▲ Pan Kamil Sobol robi to, co kocha, realizuje swoje               
marzenia i dzięki temu żyje ciekawie. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Poza zainteresowaniami, związanymi                       
ze sportami walki, jesteś również nauczycielem 
wychowania fizycznego. Czy Twoi uczniowie 
przejawiają zainteresowania sportowe? 
 

- Pracuję w Szkole Policealnej Samorządu                  
Województwa Łódzkiego oraz w Liceum                        
Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika                     
w Łowiczu.  Moje zajęcia cieszą się dużym zainte-
resowaniem,  jest 100% frekwencja. Lepiej pracuje 
mi się ze starszymi, ponieważ są ciekawi świata                      
i mają swoje plany na życie. Mimo wielu swoich 
obowiązków ludzie ci chętnie ćwiczą, by zachować 
sprawność fizyczną, rozwijają też swoje pasje, 
związane, na przykład, z piłką nożną. 

 

- Jakimi metodami posługujesz się na                            
zajęciach? Czy stosujesz przysłowiową metodę 
„kija i marchewki”? 

 

- Na zajęciach nie ma straszenia. Na początku 
roku szkolnego tłumaczę, jakie korzyści płyną                          
z zajęć wychowania fizycznego. Staram się                                 
do każdego dotrzeć poprzez rozmowę. Jeżeli                
dziecko ma problemy, na przykład, z nadwagą,      
nie dyskryminuję go, bo jeżeli się stara, to go                       
doceniam, w moich oczach staje się wartościowy, 
bo trud i praca są bardzo ważne. 

 

- Czy poza pracą w szkole i treningami masz 
jeszcze jakieś zainteresowania? 

 

- Moją ogromną pasją jest kajakarstwo. Kajaki 
dają wolność, jest to chwila relaksu, można                           
podziwiać widoki przyrody. To super rozrywka, 
pozwalająca zapomnieć o codziennych                                    
problemach. Dzięki takiemu rodzaju aktywności 
fizycznej, człowiek nabiera większej pewności                   
siebie. Moją kolejną pasją jest działalność społecz-
na. Jestem prezesem Łowickiej Akademii Sportu,                        
organizuję, między innymi, różne pikniki i turnieje 
kajakowe oraz szkolenia z zakresu pierwszej                   
pomocy przedmedycznej. Daje mi to dużo                              
satysfakcji. Jestem również miłośnikiem kultury                       
i sztuki koreańskiej, miałem okazję zorganizować                                
w Łowiczu Dni Kultury Koreańskiej.  

 

- Jaki wpływ na wybór Twojej ścieżki zawodo-
wej miała rodzina? 

 

- Nie było żadnej presji ze strony rodziny.                    
Chociaż niekiedy dawano mi radę, to każdy prze-
żywa życie za siebie. W stosunku do swoich dzieci 
będę raczej wspierać je w wyborze ścieżki zawodo-
wej, doradzać im, jaki zawód jest przyszłościowy. 
Niekiedy trzeba dziecku podać przysłowiową 
„wędkę”, aby mogło samo „łowić ryby”. 

- Co wolisz: pracę w szkole czy treningi                        
taekwondo? Czy według Ciebie obie te rzeczy 
można pogodzić? 

 

- Można pogodzić te dwie rzeczy. Pracując                       
w szkole, można się wiele nauczyć i przenieść tę 
wiedzę na treningi.  

 

- Opowiedz na koniec o „Łowickim Pielgrzy-
mie”. 

 

- Jestem pierwszym Polakiem na świecie, który 
w 2006 roku podczas samotnej wyprawy „Łowicki 
Pielgrzym” opłynął Półwysep Apeniński kajakiem, 
pokonując 3000 kilometrów. Wyprawa trwała czte-
ry miesiące. Pielgrzymka kajakowa była dedyko-
wana Papieżowi Polakowi Janowi Pawłowi II. Po 
zakończonej wyprawie mój kajak został wystawio-
ny na placu św. Piotra w Watykanie, a ja miałem 
okazję  odbyć  audiencję u papieża Benedykta XVI. 
Wydarzenie to zostało uhonorowane prestiżową 
nagrodą „Kolosy” i było wyróżnieniem w kategorii 
„Wyczyn Roku” podczas 9. Ogólnopolskich                       
Spotkań Podróżników, Żeglarzy i Alpinistów.                        
W 2016 roku w celu uczczenia 1050—tej rocznicy 
chrztu Polski przepłynąłem w kajaku Morze                        
Bałtyckie—płynąłem z Polski na duńską wyspę 
Bornholm, a następnie do Szwecji. W 2003 roku 
miałem przyjemność samotnie przepłynąć                                 
w kajaku najdłuższą rzekę Polski - Wisłę. Regular-
nie żegluję po Morzu Śródziemnym, Bałtyku 
i Oceanie Atlantyckim na żaglowcach „Pogoria” 
i „Fryderyk Chopin”. 
 

Z p. Kamilem Sobolem rozmawiał                                            
p. Adam Biskupski (nauczyciel SP2). 

▲ „Moją ogromną pasją jest kajakarstwo. Kajaki dają                 
wolność, jest to chwila relaksu, można podziwiać widoki 
przyrody”.  
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ZOBACZ WE MNIE CZŁOWIEKA! 

„Nawet jeżeli nie mamy wpływu na okoliczności, zawsze możemy zmienić to, w jaki sposób na nie patrzymy”. Nick Vujicic 

O TYCH, KTÓRZY DOKONALI NIEMOŻLIWEGOO TYCH, KTÓRZY DOKONALI NIEMOŻLIWEGOO TYCH, KTÓRZY DOKONALI NIEMOŻLIWEGO   

ŚWIAT PEŁEN WYZWAŃŚWIAT PEŁEN WYZWAŃŚWIAT PEŁEN WYZWAŃ 

Mam na imię Michał, mam dwanaście lat i jak 
każdy nastolatek lubię sport. Pasjonuje mnie piłka 
nożna. Jak większość chłopców znam kluby sporto-
we i ich zawodników. Przez lata uwielbiałem                      
znanych piłkarzy, śledziłem ich kariery i osiągnię-
cia. 

Tak było. 
Od jakiegoś czasu, nie jestem już nimi zafascyno-

wany, nie są już dla mnie super sportowcami, nie są 
wzorami. 

Wszystkie te gwiazdy przyćmił zwykły chłopak 
- Jakub Kożuch, siedemnastolatek trenujący AMP 
FUTBOL, czyli piłkę nożną po jednostronnej                          
amputacji nogi. 

Kuba urodził się zdrowy. Życie chłopca zmieniło 
się w dniu pożaru jego domu na warszawskiej                      
Pradze.  

Ojciec Kuby zginął w płonącym budynku,                         
a jemu samemu amputowano nogę – tę, za którą 
tata przywiązał go do kaloryfera i przewiesił przez 
okno, aby go ratować. 

Po kilku latach od tragicznych wydarzeń, ciocia 
chłopca zapisała go na zajęcia AMP FUTBOLOWE. 

Kuba ciężko trenuje i w 2017 roku w Turcji wraz 
ze swoją drużyną zajmuje trzecie miejsce w Europie! 
Reprezentuje godnie nasz kraj na wielu imprezach 
sportowych. Za nic ma swoje kalectwo i w tym roku 
w Meksyku będzie wraz z drużyną walczył                                 
o mistrzostwo świata, a ja będę im kibicował                               
z całych sił! 

Mój bohater dzięki determinacji i ciężkiej pracy, 
przekuł swoją niepełnosprawność w sukces. Jest 
właścicielem wielu nagród, między innymi. posiada 
koronę króla strzelców i  tytuł najlepszego zawodni-
ka ekstraklasy. W zeszłym roku został zaproszony 
na Galę najlepszych sportowców miasta i ... zapo-
mniano wysłać do niego zaproszenie. Jego mama 
załamała ręce, bo za ciężko zarobione pieniądze                            
kupiła mu drogi garnitur, lecz Kuba pocieszył ją                         
i oświadczył, że i tak woli jechać na inną galę                         
piłkarską,  na której będzie się lepiej czuł. 

Opisałem wam Jakuba Kożucha, okaleczone-
go chłopaka, który - choć słabszy na starcie - 
przed  wieloma z nas jest pierwszy na mecie. Jest 
on moim „numerem jeden” w kategorii „szukasz 
wymówki - pomyśl o Kubie”.  

Dzięki niemu mój świat nie wydaje mi się już 
taki sam. Jest lepszy, bo pełen wyzwań                                   
i sposobów na ich realizację.  

Jeżeli jest ktoś, kogo nie przekonałem,                               
że niepełnosprawni ludzie często osiągają więcej 
niż ci, którzy są w pełni sił, to polecam obejrzenie 
emocjonujących meczów AMP FUTBOLOWYCH 
i pięknych bramek Kuby. Jego gole dorównują 
mistrzostwem najlepszym piłkarzom albo są 
jeszcze lepsze, bo strzelane  jedną zdrową nogą. 
Wątpię, by Ronaldo czy Neymar strzelał takie 
bramki jak Jakub, mając do dyspozycji jedną 
sprawną nogę. 

Kuba Kożuch to największy talent w swojej 

dyscyplinie, osiągnął to, co niemożliwe, a ja 

kiedyś pojadę na jego mecz i powiem Mu o tym. 
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I miejsce: Michał Firsiuk (6c) 

▲ Prace plastyczne laureatów z klas I-III: I miejsce - Agata 

Szymal kl. IIc, Stanisław Marczenko kl. IIIg; II miejsce - 
Oliwia Rylska kl. IIIa; III miejsce - Adam Głowacki kl. Ic. 

Przedstawiamy Wam prace literackie i plastyczne 
laureatów międzyszkolnego konkursu „Zobacz                     
we mnie CZŁOWIEKA!”. 
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ZOBACZ WE MNIE CZŁOWIEKA! 

JA TO TYJA TO TYJA TO TY   

JA—TO TY BEZ NOGI. 
JA—TO TY BEZ RĘKI. 
JA—TO TY NIESŁYSZĄCY. 
JA—TO TY NIEWIDZĄCY. 
JA—TO TY NIEMÓWIĄCY. 
 

JA—TO TY NA WÓZKU. 
JA—TO TY SPARALIŻOWANY NA ŁÓŻKU. 
JA—TO TY O KULACH. 
 

MOJA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, TO NIE WY-
BÓR. 

TO WYPADEK. 
TO CHOROBA.  
 
OBOJE NIBY RÓŻNI, A JEDNAK PODOBNI. 
OBOJE ŻYJEMY. 
OBOJE MARZENIA MAMY. 
OBOJE CIAŁO I DUSZĘ MAMY. 
OBOJE CHCEMY, BY NAS KOCHALI. 
 

 

III miejsce: Piotr Woźniak (4b) 
 

NIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWENIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWENIEMOŻLIWE JEST MOŻLIWE   
   

Niemożliwe jest możliwe—osoby niepełno-
sprawne mogą w pełni funkcjonować w społeczeń-
stwie, realizować swoje zainteresowania, pasje, 
uczyć się  i pracować oraz udowadniają, że pomimo 
ograniczeń ruchowych i intelektualnych można się 
cieszyć  życiem i z niego korzystać. 

My ludzie mamy wybór: możemy się poddać albo 
wstać i iść naprzód, ale wspaniałe rzeczy mogą się wyda-
rzyć tylko, gdy zdecydujesz się na to drugie—twierdzi 
Nick Vujicic—bohater tej opowieści.  

32– letni Nick Vujcic teraz jest szczęśliwy. Jeździ 
po całym świecie i opowiada swoje historie z życia. 
Inni słuchają go i myślą, co ja bym zrobił bez rąk                     
i nóg.  

Nick Vujicic przyszedł na świat bez rąk i nóg                      
w rodzinie serbskich emigrantów w Australii. Jego 
rodzice nie spodziewali się, że urodzi im się                          
niepełnosprawne dziecko, jednak początkowy szok                    
i ból szybko zastąpiła miłość i wsparcie. Ponieważ 
rodzice Nicka są wierzący (tata jest pastorem),           
szybko zrozumieli, że Bóg ma dla ich syna jakiś 
plan. Bywały dni, że Nick chciał się poddać, odwró-
cił się od Boga. Próbował odebrać sobie życie, bo nie 
widział sensu. Ale rodzice zawsze byli przy nim. 
Otaczali go troską, nie pozwalali się poddać. Nick 
nie mógł robić wielu rzeczy takich jak jego rówie-
śnicy, ale tata zawsze mu przypominał, że ma inne 
zdolności. Tak też było. Był najlepszy w matematy-
ce w całej klasie. 

Zdecydował, że chce zostać mówcą motywacyj-
nym. Całe życie napotykał jakieś przeszkody,       
musiał walczyć z własnymi ograniczeniami.             
A mimo to odwiedził 56 krajów, żeby mówić                           
o swojej historii. Jego przesłanie usłyszało                                    
5 milionów osób z całego świata. 

Nick przekonuje, że istnieje nadzieja nawet 
wtedy, gdy człowiek nie widzi przed sobą                        
żadnych możliwości.  

Mój bohater pomimo ogromnych ograniczeń 
fizycznych jest bardzo niezależny. Sam myje zęby, 
pije wodę, je, pisze na komputerze. Uwielbia życie 
i nie boi się z niego korzystać. Próbuje wszystkie-
go: pływa, jeździ na deskorolce, gra w golfa,                       
pływa na desce, skacze ze spadochronem.                          
Dla Nicka nie ma przeszkód. Prowadzi własną 
firmę, pisze książki, udziela wywiadów. Swoimi 
wystąpieniami daje ludziom nadzieję. Spełniły się 
również jego marzenia o posiadaniu rodziny.                       
Ma śliczną żonę i czwórkę dzieci.  

Nick radzi, że jeśli chcemy więcej przebaczenia 
wokół sobie, to sami musimy zacząć przebaczać.  

Szczerze polecam dla wszystkich, którzy utra-
cili nadzieję bądź zwątpili— „Bez rąk, bez nóg, 
bez ograniczeń”. Nick Vujicic                                 ► 
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II miejsce: Natalia Wiśniewska (6c) 

▲ Prace plastyczne laureatów z klas IV—VII: I miejsce - 
Weronika Połeć kl. VI SP4 w Sochaczewie; II miejsce -                      
Maria Jagodzińska kl. IVd, Julia Kalińska kl. IV SP4                          
w Sochaczewie; III miejsce - Franciszek Szymański kl. IV 

SP4 w Sochaczewie; wyróżnienia: Hubert Majsterek kl. IVc, 
Andżelika Przydatek kl. IV SP4 w Sochaczewie. 

► 
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ZOBACZ WE MNIE CZŁOWIEKA! 

MÓJ WUJEK MÓJ WUJEK MÓJ WUJEK    
   

W mojej rodzinie jest osoba, która nie jest                              
w pełni sprawna, to mój wujek. Od 20-tego roku 
życia choruje na stwardnienie rozsiane. To taka cho-
roba, w której zanika funkcja pracy mięśni. Wujek 
musi jeździć na wózku, ponieważ jego nogi są                       
niewładne, z rękoma jest trochę lepiej, ale utrzymać 
jakąś rzecz może tylko przez chwilę. Mieszkanie ma 
przystosowane tak, aby mógł swobodnie poruszać 
się wózkiem, w łazience jest kilka sprzętów,                             
aby miał łatwiej w samoobsłudze.  
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Wyróżnienie: Jakub Przygoda (6c) 
► 

Wujek ułożył sobie życie i przyzwyczaił się do 
choroby. Bardzo długo pracował, dopiero gdy     
ręce odmówiły posłuszeństwa, zaczął starać się                      
o rentę inwalidzką. Powiedział kiedyś, że gdyby 
nie choroba, to nie byłby tak mądrym człowie-
kiem, na pewno nie podróżowałby tak często.    
Bardzo mi imponuje, bo zawsze jest zadowolony  
i uśmiechnięty. Jest otwartym człowiekiem                           
i potrafi poradzić sobie w każdej sytuacji, a jeśli 
coś przerasta jego możliwości, umie poprosić                         
o pomoc. ▪ 

CO MAJĄ WSPÓLNEGO KOLOROWE SKARPETKI                                                 CO MAJĄ WSPÓLNEGO KOLOROWE SKARPETKI                                                 CO MAJĄ WSPÓLNEGO KOLOROWE SKARPETKI                                                 
Z ZESPOŁEM DOWNA?Z ZESPOŁEM DOWNA?Z ZESPOŁEM DOWNA?   

Dzień Osób z Zespołem Downa obchodzimy 
21 marca. Dlaczego? Data wiąże się przede 
wszystkim z istotą zaburzenia – trisomią 21                     
chromosomu. 

W ten wyjątkowy dzień zakładamy kolorowe                    
i różne skarpetki, najlepiej trzy, bo w zespole                     
Downa są 3 chromosomy w 21 parze. Kolorowe 
skarpetki, koniecznie nie do pary,  to symbol niedo-
pasowania społecznego. Ten dzień ma przełamy-
wać stereotypy, pomóc osobom z zespołem                  
Downa oswajać się z odmiennością, a nam z akcep-
tacją ludzi niepełnosprawnych. 

Czym jest zespół Downa? 
To zespół wad wrodzonych spowodowany 

obecnością dodatkowego chromosomu 21 powsta-
łego w wyniku nieprawidłowo przebiegającego 
procesu rozdziału chromosomów podczas  podzia-
łu komórki. Nie można tego przewidzieć  ani  temu  

zapobiec. W Polsce rocznie rodzi się około 600 
dzieci z tym zaburzeniem. 

Sama nazwa zespołu pochodzi od nazwiska 
brytyjskiego lekarza Johna Langdona Downa,      
który opisał go pod koniec XIX wieku.  

Na czym polega odmienność osób z zespołem 
Downa? 

Osoby takie mają charakterystyczny wygląd 
zewnętrzny, między innymi skośne oczy i krótki 
grzbiet nosa. Często występują u nich problemy 
zdrowotne, na przykład infekcje górnych dróg 
oddechowych, obniżona odporność organizmu, 
dolegliwości ze strony układu pokarmowego,    
epilepsja, wady serca, wady wzroku i słuchu, 
szybsze starzenie się organizmu. 

Mimo licznych przeciwności losu wiele osób                    
z zespołem Downa uczy się, pracuje i rozwija                  
swoje zainteresowania. ▪ 

fot. pixabay. com 
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NASZE SPRAWY 

2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, a cały kwiecień jest Miesiącem Wiedzy na Temat Autyzmu.  

   NIE JESTEM KOSMITĄ. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA*NIE JESTEM KOSMITĄ. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA*NIE JESTEM KOSMITĄ. MAM ZESPÓŁ ASPERGERA*   

W 1944 roku austriacki lekarz Hans Asperger 
opisał po raz pierwszy niezwykłe dzieci. Były         
wyjątkowo inteligentne i potrafiły rozmawiać                          
z innymi jak dorośli. Miały ciekawe zaintereso-
wania. Dlaczego trafiły więc do gabinetu                            
lekarskiego? 

Zespół Aspergera jest jednym z najczęściej                    
występujących zaburzeń autystycznych. Dzieci                        
z diagnozą ZA chodzą do klas integracyjnych                            
i masowych w naszej szkole.  Spotkamy je na ulicy, 
podwórku, w sklepie. Chociaż są pewne 
„podręcznikowe” cechy tego zespołu, każde                     
dziecko z ZA jest trochę inne. 

Jakie więc elementy składają się na ten                      
niezwykły wzorzec człowieka, które decydują,                     
że lekarze mogą postawić diagnozę zespołu 
Aspergera? 

▪ specyficzne zainteresowania—dzieci często 
potrafią zapamiętywać sporą ilość wiadomości                     
z interesującej je dziedziny, do tego stopnia,                          
że mogą sprawiać wrażenie „małych profesorów”, 
bywa, że z tych tematów znają mnóstwo szczegó-
łów nieistotnych dla przeciętnego człowieka; 

▪ trudności w akceptowaniu zmian—płynne 
przejście z jednej czynności do drugiej sprawia 
dziecku duży problem, potrzebuje uporządkowa-
nego otoczenia, nie lubi być zaskakiwane,                              
codzienne czynności zajmują mu więcej czasu                        
i więcej czasu potrzebuje na nauczenie się ich; 

▪ dosłowne rozumienie mowy, trudności                          
ze zrozumieniem żartów, ironii, przenośni                       
oraz mowy potocznej, nieprawidłowa intonacja 
głosu; 

 ▪ trudności w uczeniu się norm społecznych                     
i w utrzymaniu kontaktu wzrokowego z rozmów-
cą,  mała towarzyskość; 

▪ niezgrabność ruchowa, problemy z zadaniami 
manualnymi; 

▪ zaburzenia integracji sensorycznej—zbyt                  
wysoka lub zbyt niska wrażliwość na światło, 
dźwięk, dotyk, zapach, temperaturę otoczenia. 

▪ wysokie poczucie sprawiedliwości, prawdo-
mówność i uczciwość, świetna pamięć. 

Pamiętajmy, że każdy z nas jest inny i dzięki 
temu życie jest ciekawsze i bogatsze. Różnimy się, 
na przykład, wzrostem, figurą, kolorem włosów, 
oczu i skóry, fryzurą, strojem, narodowością,              
wyznawaną wiarą, zdolnościami, zainteresowania-
mi.   

Dzieci autystyczne od nieautystycznych różni 
przede wszystkim sposób postrzegania świata. Tak 
jak każdy z nas potrzebują przyjaciół, którzy będą 
chcieli ich poznać, bawić się z nimi i rozmawiać.   

Czy znasz jakieś osoby autystyczne? 
Do ludzi z zespołem Aspergera należą                              

(lub należeli), na przykład: 
Woody Allen – reżyser 

Hans Christian Andersen – baśniopisarz 
Michał Anioł – malarz, rzeźbiarz 

Archimedes – filozof przyrody, matematyk 
Dan Aykroyd – aktor, muzyk 

Ludwig van Beethoven – kompozytor 
Charles Darwin – przyrodnik, geolog 

Thomas Edison – wynalazca 
Albert Einstein – fizyk 

Eminem – raper 
Charles de Gaulle – polityk 

Bill Gates – szef korporacji komputerowej 
Vincent van Gogh – malarz 
Dustin Hoffman – aktor 
Immanuel Kant – filozof 
Karol XII – król Szwecji 

Thomas Jefferson – polityk 
Lionel Messi – argentyński piłkarz 
Isaac Newton – fizyk, matematyk 

George Orwell – pisarz 
Jeden z Twoich kolegów z klasy… ▪ 
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* tytuł książki Joanny Ławickiej na temat zespołu Aspergera 
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WYDARZENIA 

„Nawet największe pustynie mają swoją wiosnę, choćby najkrótszą i niedostrzegalną”.  Andric Ivo 

WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY!WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY!WIOSNA, WIOSNA, WIOSNA, ACH TO TY!   

Czy wiecie, że pierwszy dzień wiosny                               
kalendarzowej i astronomicznej nie przypada          
na ten sam termin?  

Kalendarzowa wiosna zaczyna się zawsze                      
21 marca i jest to termin stały. Astronomiczna 
wiosna w tym roku rozpoczęła się już 20 marca. 

Dzień 21 marca trwał dokładnie dwanaście       
godzin i dwanaście minut, czyli trochę dłużej niż 
noc. Za to u nas w szkole zajęcia trwały krócej niż 
zwykle, a lekcje odbywały się tylko od godziny 
8.00 do 9.50. Potem rozpoczęły się gry i zabawy 
wymyślone przez Samorząd Szkolny pod wodzą 
p. Ireny Tekieniewskiej.  

W co się bawiliśmy? Pamiętacie? Jeżeli nie,                    
to Wam powiemy.                     

Mózgowcy, Artyści i Sportowcy rozwiązywali 
krzyżówki i quizy, wykonywali kostiumy                          
dla siebie i Pani Wiosny oraz rywalizowali                          
w konkurencjach sprawnościowych. Wytypowa-
ne grupki z każdej klasy uczestniczyły w Escape 
Roomie. W zamkniętym pokoju wykonywaliśmy 
zadania polegające, na przykład, na ułożeniu                             
tangramu i odczytywaniu tajnych zapisków                        
i hieroglifów.  

Kiedy wybiła godzina 11.30, wszyscy                                      
spotkaliśmy się w sali gimnastycznej, gdzie każda 
klasa zaprezentowała wykonane przez siebie     
stroje. Wybraliśmy też najpiękniejszą Panią                  
Wiosnę. Wybór był trudny, bo wszystkie                      
Wiosenki były piękne!  

Wiosna została przywitana! ▪ 
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▲▼ W co ta Wiosna się ubierze? 

7b 

6c 

4c 

▲ Wykonujemy escape roomowe zadania logiczne. ▲ Wybieramy najpiękniejszą Panią Wiosnę. 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Żaden promień słońca nie ginie, lecz zieleń, którą on budzi, potrzebuje czasu, aby wzrosnąć”.  Albert Schweitzer 

JAK PRZEJŚĆ PRZEZ OTWARTE DRZWI I ODKRYĆ NOWY LĄD?JAK PRZEJŚĆ PRZEZ OTWARTE DRZWI I ODKRYĆ NOWY LĄD?JAK PRZEJŚĆ PRZEZ OTWARTE DRZWI I ODKRYĆ NOWY LĄD?   
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Co pamiętacie z chwili, kiedy po raz pierwszy 
przekroczyliście próg swojej podstawówki?                  
Co było dla Was najważniejsze? 

W sobotę 10 marca w naszej szkole odbył się        
Dzień Otwarty dla przyszłych  pierwszoklasistów                     
i ich rodziców. Rozpoczął się wielobarwnym                               
występem uczniów klas trzecich i przywitaniem 
Pani Wiosny, która nie czekając chwili równonocy, 
ze słońcem i radosnym uśmiechem przybyła                        
do naszego miasta (w tej roli Zosia z klasy 6b).  

Naszych gości przywitały też: pani dyrektor                      
Aldona Cyranowicz, Ala z 7b (przewodnicząca                  
Samorządu Szkolnego) i pani Iwona Kępka—
przewodnicząca Rady Rodziców.  

Następnie dzieci uczestniczyły w zajęciach                       
prowadzonych przez nauczycieli, którym pomagali 
uczniowie z klasy 6a i 6b, a potem wszyscy                              
zwiedzali szkołę. W tym czasie nasi koledzy                             
z Telewizji „Korczak TV” nagrywali swój reportaż, 
a my rozmawialiśmy z nauczycielami, rodzicami                     
i dziećmi oraz robiliśmy zdjęcia (można było nas 
rozpoznać, bo mieliśmy dziennikarskie wizytówki). 

Jak się dowiedzieliśmy z rozmów z dziećmi,                
najważniejsza jest dla nich PANI (powinna być                     
miła) i oczywiście koledzy i koleżanki z klasy.                     
Dobrze jest iść do jednej klasy z przyjacielem,                         
a jeżeli się go nie ma, to przynajmniej z kimś                         
znajomym. Szkoła dzieciom się podoba, bo jest                  
kolorowa. Cieszą się, że będą w niej się uczyły. 

Rodzice dużą wagę przywiązują do spraw                         
organizacyjnych (zmianowość, świetlica, obiady, 
zajęcia terapeutyczne). Pójście dziecka do szkoły 
przeżywają nawet bardziej niż ich pociechy. 

A jak zmianę klasy przeżywają nauczyciele?  
Rozmawiamy z panią Małgorzatą Bogucką—

wychowawczynią klasy 3c. 
- Czy będzie Pani trudno rozstać się ze swoimi 

uczniami? 
- Bardzo trudno, ale łagodzi mi to fakt, że będę 

ich widywała. Będą mnie odwiedzać, a jak się                        
stęsknię, to odwiedzę ich na lekcji.  

- Czy cieszy się Pani, że będzie miała                          
nową klasę? 

- Tak, bo będę miała nowe doświadczenia,                    
przeżycia. Nauczę swoich uczniów czytać i pisać,                     
a po trzech  latach pewnie ponownie będzie mi                      
ciężko z nimi się rozstać.  

Jak widzicie, nowy rok szkolny to mnóstwo 
wrażeń—dla wszystkich! ▪ Więcej zdjęć na stronie internetowej szkoły:                                        

www. sp2blonie.edupage.org. 

fot. Maja Rosińska  
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WYDARZENIA 

Najcenniejsze, co możemy dać drugiemu człowiekowi, to swój czas. 

W WIELKANOCNYM NASTROJUW WIELKANOCNYM NASTROJUW WIELKANOCNYM NASTROJU   

Szkoła to nie tylko                       
nauka. Bardzo cenny jest 
czas, który możemy                          
s p ę d z i ć  r a z e m                                    
—na zabawie i przygoto-
waniu do świąt wielkanoc-
nych.  

Mieliśmy taką okazję                      
22 marca. O godzinie                      
siedemnastej spotkaliśmy 
się w sali gimnastycznej, 
aby wspólnie ubijać pianę, 
dekorować jajka, grać w gry 
wielkanocne, bawić się               
w piniatę, a także po prostu                   
porozmawiać i cieszyć się                     
z tego, że są razem. Może 
ktoś z Was odnajdzie siebie 
na tych zdjęciach? ▪ 

fot. uczniowie SP2 
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WYDARZENIA 

Czy potraficie przyrządzić PIzzę? My już to umiemy!                                                                                                                         
Z okazji Dnia Liczby Pi (3, 14) odbyliśmy kulinarne zajęcia dziennikarskie.  

JAK PRZYRZĄDZIĆ PYSZNĄ PIZZĘ?JAK PRZYRZĄDZIĆ PYSZNĄ PIZZĘ?JAK PRZYRZĄDZIĆ PYSZNĄ PIZZĘ?   

Robienie pizzy wcale nie jest takie łatwe! 
Ilość szczegółów, o których trzeba pamiętać, 
przyprawia o zawrót głowy. Przekonaliśmy się 
o tym w marcowy wtorek, kiedy to poszliśmy na 
warsztaty kulinarne do pizzerii Casa                   
della Pizza. 

W czasie czwartej lekcji wyszliśmy ze szkoły                     
i skierowaliśmy się w stronę rynku. Z pewnością 
część z nas zastanawiała się nad tym, jaka pizza 
im wyjdzie, inni po prostu chcieli zrobić pizzę, 
aby ją zjeść, może ktoś cieszył się z opuszczonych 
lekcji. Myślę jednak, że nikt nie spodziewał się,   
że praca w pizzerii jest taka trudna.  

Pizzerię otworzyła specjalnie dla nas                             
właścicielka restauracji. Wszyscy usiedliśmy przy 
stołach, na których rozłożone były stolnice i wałki 
do ciasta. Pani zaczęła nam wszystkim tłuma-
czyć, czym różni się pizza włoska od innych. 
Podczas wykładu pewnie część z nas wyłączyła 
się kompletnie, ja sama słuchałam tylko jednym 
uchem. Właścicielka restauracji tłumaczyła nam, 
jak rozpoznać włoskie składniki, czego                               
pod żadnym pozorem nie dodawać do ciasta,                     
a co musi się znaleźć… Kiedy skończyła, rozdała 
każdemu po kawałku gotowego ciasta. Sami nie 
mogliśmy go zrobić- ciasto musi leżeć co najmniej 
dwadzieścia cztery godziny. Kiedy już wszyscy 
mieli swoje kawałki, pani pokazała nam, jak je 
rozwałkować. To było najtrudniejsze zadanie                         
z całego kursu. Ciasto rwało się, trzeba było                        
pilnować, aby pod nim była mąka, w dodatku 
nigdy nie wychodziło koło. Po dłuższej chwili 
rozwałkowywania, nadszedł czas na położenie 
sosu, a na to wybranych składników.  
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Po upieczeniu wszystkich pizz mogliśmy je zjeść.  
Można wiele mówić, ale na pewno opłacało się 

czekać. Pizze były przepyszne! 
 

Janka Paradowska (6a) 

fot. Mariola Siedlecka 

 Trzeba wykonać                                  
z ciasta idealne koło. 

Ciasto nie może 
się porwać. 

Ser żółty jest ważnym 
składnikiem pizzy. 

Dekorujemy nasze 
pizze, tak jak chcemy. 
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Nasza gazetka co roku obchodzi swoje urodziny. W marcu ukończyła osiem lat.  

MŁODZI DZIENNIKARZE „DWÓJKI” NA TROPIE                        MŁODZI DZIENNIKARZE „DWÓJKI” NA TROPIE                        MŁODZI DZIENNIKARZE „DWÓJKI” NA TROPIE                        
PRZEDZIWNEJ NIESPODZIANKIPRZEDZIWNEJ NIESPODZIANKIPRZEDZIWNEJ NIESPODZIANKI   

Co zrobiłbyś, gdybyś przeczytał jutrzejszą                 
gazetę już dziś? Tak miał bohater filmu 
„Zdarzyło się jutro” i dzięki temu mógł                           
zapobiegać katastrofom i ratować świat.  

My nie ratowaliśmy świata (a może każdy                         
z nas robi to codziennie?...), ale świętowanie 
ósmych urodzin gazetki rozpoczęliśmy                                 
od przeczytania artykułu będącego relacją                               
z przebiegu gry dziennikarskiej, która miała                        
dopiero się odbyć. Dla nas była ona instrukcją gry.  

A więc jak to było? 
Drugiego marca ekipa młodych dziennikarzy wzięła 

udział w grze terenowej.  
Wszystko zaczęło się w bibliotece szkolnej.                              

Uczniowie podzieleni na dwie grupy—niebieską                          
i fioletową—wykonywali zadania, których treść 
umieszczona była w kopertach ukrytych w bibliotece                        
i w czytelni. Napisy na tych kopertach—sylaby                            
głównego hasła gry—były niebieskie lub fioletowe.         
Każda grupa musiała zbierać zadania w swoim kolorze. 
Uczniowie pamiętali, aby nie pogubić znalezionych 
kopert, ponieważ były one potrzebne na koniec gry. Jako                        
pierwszą trzeba było znaleźć kopertę z napisem KI                        
i wykonać zadanie. Rozwiązaniem okazała się                             
odpowiedź, której koperty należy szukać jako drugiej.                        
I tak dalej. Każde zadanie prowadziło do następnego. 
Niektóre polecenia można było wykonać, nie ruszając 
się z biblioteki, przy innych należało wyjść na teren 
budynku szkoły.  
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Ciekawostką było to, że uczniowie z czytelni                                 
do biblioteki (i w drugą stronę) mogli przechodzić tylko 
przez specjalny tunel.  

Uczestnicy każdej grupy trzymali się razem.                                  
Zachowywali się grzecznie i kulturalnie, w pełni                        
szacunku dla siebie i innych. Cały zespół wykonywał                    
zadanie.  

Gra trwała 30 minut—nie więcej, bo na koniec                   
naszych dziennikarzy czekała jeszcze SUPER                          
NIESPODZIANKA! 

Niespodzianką okazał się tort z ośmioma świecz-
kami, które zostały zdmuchnięte wspólnie przez cały 
zespół redakcyjny. A jakie były nasze życzenia?                   
Niestety, aby się spełniły, nie możemy Wam ich 
zdradzić…☺  ▪ 

▲ Hasło finałowe naszej gry: ÓSME URODZINY GAZETKI. 

▲ Zapalamy świeczki na torcie urodzinowym. 

▼
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I jak tu się 
zmieścić? 

Jedną zapałką, 
jedną zapałką... 

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

1 marca uczniowie klasy 6a nagrali audycję radiową. 

ZWYCIĘSTWO NIE ZA WSZELKĄ CENĘZWYCIĘSTWO NIE ZA WSZELKĄ CENĘZWYCIĘSTWO NIE ZA WSZELKĄ CENĘ   
 

Dominika K.: Dopingowanie jest ważne.                          
Jeżeli ktoś kibicuje i chce, żebyś wygrał, od razu 
się milej robi i można łatwiej wygrać. 

 

Aleksy: Kibice są bardzo ważni. Gdy sporto-
wiec jedzie prawie na drugi koniec świata i widzi, 
że dużo ludzi za nim jedzie, że ich przyciąga, to 
jest to dla niego motywacją. Jeżeli porzuci karierę 
sportową, to wiele osób będzie smutnych,                        
więc ma takiego pozytywnego „kopa” do działa-
nia. 

 

Janka: Kibicowanie daje sportowcom motywa-
cję do dalszego działania.  

 

Weronika: Doping jest ważny, ponieważ                    
motywuje sportowców do dawania jak najwięcej   
i nie załamywania się przy porażkach. 

 

Tymon: Ja bym chciał powiedzieć, że na                 
pewno kibic nie może być tak zwanym pseudoki-
bicem, czyli jeżeli drużyna, której kibicuje,                         
nie odniesie sukcesu, tylko będzie porażka, to że-
by się nie denerwował, dopingował swoich oraz 
nie wygwizdywał przeciwników. 

 

Co na temat zasady fair play powiedziała             
Pani dyrektor Aldona Cyranowicz, nauczycielka 
języka polskiego klasy 6a?  

 

Aldona Cyranowicz:  Współzawodnictwo nie 
jest zarezerwowane tylko dla świata sportu.                 
Chciałabym, aby nauczyciele jak najwięcej ze sobą 
współpracowali i mam wrażenie, że w mojej                    
placówce ta współpraca jest obecna. Współza-
wodnictwo jest, niestety, nierozłączną cechą szko-
ły. Powiedziałam „niestety”, bo uważam, że nie 
jest dobre. Nie lubię porównań, rankingów dzieci. 
Moim zdaniem najlepiej mówić o współzawod-
nictwie dziecka z tym samym dzieckiem, czyli 
jeżeli porównujemy, to podsumowujemy jego 
osiągnięcia na początku i po jakimś czasie.                     
Chciałabym stawiać nacisk przede wszystkim na 
wspólne działanie, a na współzawodnictwo tylko 
przy różnego rodzaju konkursach, ponieważ tam 
rywalizują dzieci o tych samych zainteresowa-
niach, o podobnym poziomie intelektualnym                          
i wtedy rzeczywiście dobrze jest się sprawdzić, 
jak się wypada w rywalizacji z rówieśnikami.  

 

Artykuł zawiera fragmenty audycji                              
Radia „Fama”: fairPlay_rep.mp3  

 

Zdjęcia z lekcji znajdziecie na facebookowym                      
profilu naszej szkoły.   

Pan Jacek Wolszczak został zaproszony                          
do klasy 6a na lekcję o zasadach fair play.  

Co to są te zasady, jak je odbierają uczniowie? 

Jacek Wolszczak: Polscy sportowcy walczą                      
niemal w każdej dyscyplinie. Mierzą się z przeciw-
nikami na torach, kortach czy stadionach,                              
gromadząc tysiące fanów. O tym, co obok                      
sukcesów jest ważne w drodze do wymarzonego 
trofeum, rozmawiali uczniowie klasy 6a. 

Lekcja rozpoczęła się od pytania „co to znaczy 

fair play?”. 

Bartosz: Uczciwość i przestrzeganie zasad.                  
Jak są jakieś zasady, to trzeba ich przestrzegać. 

Tymon: Na przykład nie można używać                     
dopingu, w piłce nożnej nie faulować, jeżeli inny 
zawodnik nas zdenerwował, i umieć ustąpić, gdy 
sędzia powie, że „czerwona kartka”. 

Aleksy: Gdy się kogoś sfauluje, to się nie                    
chować, tylko od razu do tego przyznać.                             
Nie wspieranie się żadnymi sterydami, dopingami, 
bo wtedy nie pokazuje się swoich umiejętności,  
lecz możliwości medycyny. 

Magda: Szacunek dla przeciwnika, żeby go nie 
oszukiwać.  

Kacper: Zasad trzeba przestrzegać, bo gdyby-
śmy ich nie przestrzegali, to nie miałoby to sensu. 

Uczniowie wypowiadali się również na temat 
„jakie cechy powinien mieć każdy sportowiec?”. 

Julek: Według mnie cechą sportowca powinna 
być uczciwość, determinacja do działania. 

Julka: Sportowiec musi być cierpliwy,                            
opanowany i spokojny, 

Gabrysia: Wytrwały, pewny swego, powinien 
dużo ćwiczyć i się nie poddawać.  

Dominika S.: Powinien dużo ćwiczyć, żeby    
odnieść sukces, a jeżeli pojedzie na zawody i nie 
uda mu się wygrać, to nie powinien się poddawać. 

Maciek: Sportowiec powinien mieć wenę                       
do działania, nie załamywać się po przegranej,                  
szanować siebie i każdego innego człowieka.  

Jacek Wolszczak: Czy dla rywalizujących                    
zawodników ważni są kibice? 

https://cloud1.edupage.org/cloud/fairPlay_rep.mp3?z%3Aurit4h7l8XA%2BeniPJAmr1NLDRNp8358Rt4UCubpCljqV%2F8LQmzdmw2b1Bz%2Bj4OYo
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„Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach—to klęska”.                                                                         
Józef Piłsudski (motto ze stadionu Legii) 

   PRZYBYLIŚMY, ZOBACZYLIŚMY, ONI ZWYCIĘŻAJĄ  *PRZYBYLIŚMY, ZOBACZYLIŚMY, ONI ZWYCIĘŻAJĄ  *PRZYBYLIŚMY, ZOBACZYLIŚMY, ONI ZWYCIĘŻAJĄ  *   
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17 IV 2018 - grupa uczniów klas 4 - 6 pod opieką nauczycieli: 
p. M. Bargieł, p. J. Chojnackiej, p. M. Siedleckiej i p. J. Bargła 
uczestniczy w interaktywnych seansach edukacyjnych 
"Wszystko o człowieku" w Cinema City Bemowo oraz poznaje 
tajemnice Stadionu Legii Warszawa. ► 

Michał Kucharczyk—piłkarz Legii 

Maciek i pan Jakub 

Dawid, Filip, Hubert i pani Mariola 
jako komentatorzy sportowi 

Stadion Legii w słońcu 

Róża i Marta                         
w roli sędziów technicznych 

i my... 

Wesoła ekipa z klasy 4c 
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fot. Mariola Siedlecka 
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fot. Mariola Siedlecka 
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► 17 kwietnia byliśmy na 
wycieczce w Warszawie. 
Najpierw pojechaliśmy                   
do interaktywnego kina  
Cinema City. Oglądaliśmy 
tam filmy, które przenosiły 

nas do wnętrza człowieka. Wędrowaliśmy                             
po całym organizmie, oglądając różne narządy, 
które znajdują się w naszym ciele. Poznaliśmy też 
rozwój człowieka od poczęcia  do narodzin. W sali 
muzycznej uczestniczyliśmy     w zajęciach rytmiki. 
Wszystkie filmy były bardzo ciekawe, ale najfaj-
niejsza była sala z pytaniami.   

Naszym drugim celem był stadion Legii.                        
Na początku byliśmy na trybunach i na słynnej 
„Żylecie”. Następnie zwiedzaliśmy kabiny,                             
w których dziennikarze oglądają i komentują                        
mecze dla Radia i Telewizji. Mogliśmy też wejść      
do sal dla vipów. Gdy zwiedzaliśmy szatnie                       
sportowców, spotkaliśmy Michała Kucharczyka, 
który gra na pozycji pomocnika. Kiedy zwiedzili-
śmy już cały stadion, przewodnik zaprowadził nas 
do muzeum Legii. Mogliśmy tam poznać historię 
tego słynnego klubu. Na koniec poszliśmy                             
do sklepu kibica po pamiątki.  

Wycieczka bardzo mi się podobała i sprawiła, 
że bardziej zainteresuję się piłką nożną. 

Alicja Kacprzak (4c)  

▲ Ala z ekipą Legii Warszawa z roku 1995—mistrzów                   
Polski, którzy w Lidze Mistrzów doszli aż do ćwiećfinału. 

UŚMIECHNIJ SIĘ NA SPORTOWO!UŚMIECHNIJ SIĘ NA SPORTOWO!UŚMIECHNIJ SIĘ NA SPORTOWO!   

☺ Jaś na szkolnym boisku rzucił w kolegę kamie-
niem. Wezwany do dyrektora, tłumaczy się: 

- Bo on  mnie przezywał… 
- Jak jeszcze raz będzie cię przezywał—

odpowiada dyrektor—to zamiast rzucać w niego 
kamieniami, przyjdź z tym do mnie. 

- Ale po co? - dziwi się Jaś.—Z takiej odległości                 
i tak by pan w niego nie trafił. 

 

☺ Podczas meczu piłkarskiego, siedzącego na try-
bunach malucha zagaduje mężczyzna siedzący 
obok: 

- Przyszedłeś sam? 
- Tak, proszę pana. 
- Stać cię było na tak drogi bilet? 
- Nie, tata kupił. 
- A gdzie jest twój tata? 
- W domu, szuka biletu.  
 

☺ Trener spojrzał na zegarek, żeby dać swoim  
podopiecznym ostatnie wskazówki. 
 

☺ Po jednym z wyścigów konnych na Służewcu 
trener ma pretensje do dżokeja: 

- Dlaczego zająłeś ostatnie miejsce?                                  
Przecież wiem, że stać cię było na zwycięstwo! 

- To prawda. Ale przecież nie mogłem                            
zostawić konia. 

 

☺ Jasio wraca wesoły ze szkoły. Ojciec: 
- Co się tak cieszysz? 
- Pobiłem rekord szkoły w skoku w dal! 
- Ty łobuzie, kiedy wreszcie przestaniesz się 

bić! 
 

☺ Podczas meczu hokejowego na środku tafli 
nagle robi się straszne zamieszanie. 

- Dlaczego sędzia nie interweniuje?                                         
- pyta ktoś z widowni. 

- Bo leży na samym spodzie! 
 

☺ Trafia sportowiec do szpitala: 
- Ma pan 40 stopni gorączki. 
- A ile wynosi rekord Polski? ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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WIEŚCI Z KOŁA HISTORYCZNEGO 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

 

ŻONKILOWA ROCZNICAŻONKILOWA ROCZNICAŻONKILOWA ROCZNICA   

fot. Marjanhg  CC0 

19 kwietnia 2018 r. przypada 75. rocznica                  
wybuchu powstania w getcie warszawskim.  

Uczniowie z koła historycznego razem                            
z opiekunem p. Jakubem Bargłem wzięli udział                 
w ogólnopolskiej akcji społeczno-edukacyjnej               
Żonkile, która symbolizuje pamięć o tych wydarze-
niach. Nasi uczniowie wręczali mieszkańcom                
Błonia ulotki oraz żonkile wykonane przez 
uczniów klas IV-VI pod kierunkiem Pani Ewy                  
Bujak. Odwiedziliśmy też kilka miejsc, m.in. Dom 
Seniora, Muzeum Ziemi Błońskiej oraz Centrum 
Kultury. 

Na okolicznościowej ulotce oprócz najważniej-
szych wiadomości na temat powstania znalazło się 
kilka zdań o zasługach patrona naszej szkoły                     
Janusza Korczaka w ratowaniu dzieci mieszkają-
cych w warszawskim getcie. ▪ 

 NOC Z HISTORIĄ NOC Z HISTORIĄ NOC Z HISTORIĄ    

W środę 28 marca prawie czterdziestka 
uczniów naszej szkoły postanowiła nie wracać                    
na noc do domu…  

Na szczęście odbyło się to za zgodą ich                          
rodziców i czas od środy wieczorem do czwartko-
wego ranka uczniowie spędzili w szkole.  

Noc z Historią zorganizował p. Jakub Bargieł 
wraz  z wolontariuszami z klas siódmych.  

W pierwszej części uczniowie byli podzieleni     
na kilka grup i rywalizowali ze sobą w zorganizo-
wanych konkurencjach historycznych. Największą 
atrakcją był Escape Room, który przenosił                     
uczestników w okres II wojny światowej. 

Nie zabrakło niespodzianek, jeden z wolontariu-
szy Kacper Samsel właśnie tego dnia obchodził 
swoje czternaste urodziny, czekał na niego tort      
oraz głośne „sto lat”. 

Dla uczniów została przygotowana kolacja                       
z funduszu Rady Rodziców i przy pomocy                               
p. Iwony Kępki - przewodniczącej Rady. 

Następnym punktem programu były kalambury 
oraz na koniec projekcja dwóch filmów. Około                       
godziny trzeciej wszyscy poszli spać, jednak nie na 
długo, bo już o 6.30 obudził ich hit Sławomira                         
- Miłość w Zakopanem. ▪ 

Więcej zdjęć znajdziecie na profilu Fb Rady Rodziców: 
@radarodziców. szkola.sp2.blonie 

fot. Iwona Kępka 
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„Tak jak wierzysz, że nadejdzie wiosna, tak wiesz również, że po dniach smutnych, nadejdą dni radosne”.  Joseph Fohat 

O TEJ, CO ZASNĘŁA...O TEJ, CO ZASNĘŁA...O TEJ, CO ZASNĘŁA...   

Dnia 5 marca klasy 4b, 5a, 5b, 5d, 6b, 6c 
wybrały się na wycieczkę do teatru ,,Sabat” 
w Warszawie na spektakl pod                                  
tytułem ,,Śpiąca królewna”. 

Dawno, dawno temu żyło pewne małżeń-
stwo. Urodziła im śliczna córeczka. Wypra-
wili jej chrzciny, lecz nie zaprosili jednej                       
z wróżek. Ta się rozzłościła i rzuciła klątwę: 
gdy księżniczka będzie miała siedemnaście 
lat ukłuje się zaczarowanym wrzecionem                         
i zaśnie na sto lat. Dopiero gdy pocałuje ją 
książę, czar pryśnie.  

Nadszedł czas urodzin królewny i klątwa 
się spełniła.  

Mijały dni, a księżniczka spała i spała…  
Pewnego dnia Fred z bajki Scooby-Doo 

odnalazł zamek i pocałował królewnę.                          
Czar prysł. Królewna i królewicz się pobrali 
się i żyli długo i szczęśliwie. 

Moim zdaniem spektakl był zabawny                       
i ciekawy. Polecam, aby wiele innych klas 
pojechało do tego teatru. 

Maja Rosińska (6c) 
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Uczniowie klasy 4b odtwarzają w czasie lekcji języka 
polskiego scenki z obejrzanego spektaklu. ► 

Gdy ukończysz 15 lat, ukłujesz 

się wrzecionem... 

I żyli długo i szczęśliwie. 

BAŚNIOWE ZAGADKIBAŚNIOWE ZAGADKIBAŚNIOWE ZAGADKI   

K R Ó L D O Ś M B E 

C Z A R O W N I C A 

K Z K S K S I Ą Ż Ę 

R I Ą Z A M E K K Ż 
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fot. Mariola Siedlecka 

Praca ucznia kl. 4c 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2017/2018 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020. 

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych, lokalnych, 
ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla Was sprawach. 
Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

   

Każde marzenie dane jest nam wraz z mocą potrzebną do jego spełnienia. 
 

Richard Bach 

NA ZAKOŃCZENIE 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych                        
rozmówców. Odpowiedzi przekażemy Wam                            
osobiście lub na łamach gazety.                  

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nadawania  
tytułów.  

 Prace można przekazywać osobiście opiekunowi 
redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                             
internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Marysia Jagodzińska, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Milena 
Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Kinga Rogoza, Maja Rosińska, 
Olga Rosińska, Wiktoria Scencelek, Piotr Siedlecki 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                               Spotkania redakcyjne: piątek, godz.13.35 (czytelnia) 

 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu kolejnego numeru 
gazety. 

 

Jakie miejsce przedstawione jest na zdjęciu? 
 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl. 

Podajemy rozwiązanie poprzedniej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie kojarzy się z Dniem Osób                       
z Zespołem Downa, który obchodzimy 21 marca. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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