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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Witam Was w nowym numerze gazety 
„Nasze Sprawy i Sprawki”! 

Wakacje coraz bliżej, a my intensywnie                
pracujemy. Odwiedzamy różne miejsca, fotogra-
fujemy, piszemy. Zbieramy od Was pomysły, 
propozycje, teksty, zdjęcia. Musimy przyznać,  
że jest ich sporo. Za to Wam wszystkim dziękuje-
my! 

Jedną z próśb uczniów klas masowych było 
to, abyśmy przybliżyli Czytelnikom tematykę 
klas integracyjnych. Staraliśmy się więc zająć nią 
jak najdokładniej, chociaż jednocześnie                              
w związku ze zbliżającymi się uroczystościami 
rocznicowymi pracujemy nad gazetką                    
na temat historii naszej szkoły. Wobec tego jeżeli 
mielibyście pytania, na które nie udało nam się                             
odpowiedzieć na dwudziestu sześciu stronach 
bieżącego numeru, koniecznie piszcie na adres 
mailowy: diamir72@o2.pl, a postaramy się na nie 
odpowiedzieć. 

Jak już wspomniałam, obecny numer poświę-
cony jest głównie klasom integracyjnym. Dowie-
cie się, jakie były początki integracji w Błoniu—
w tym celu zajrzymy do Przedszkola nr 3, przy-
pomnimy wypowiedzi uczniów pierwszych klas 
integracyjnych—będziemy dużo wspominać. 
Ponieważ integracja w Błoniu nie kończy się na 
szkole podstawowej, przedstawiamy wywiad                   
z Panią Mirosławą Domańską—dyrektor Gimna-
zjum nr 1 i wypowiedź gimnazjalistki, uczennicy 
klasy pierwszej integracyjnej, absolwentki klasy 
masowej naszej szkoły.  

To tylko mała część niespodzianek, które    
znajdziecie w tym numerze. 

Tradycyjnie zachęcam Was także do rozwią-
zywania zagadek i  łamigłówek.  

Przyjemnej lektury! ▪ 

Redaktorka naczelna: 
Gabrysia Bracik                                                                            

—uczennica klasy integracyjnej 5a   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Witaj, wiosno!  

4 Zaćmienie Słońca  

5 Już niedługo pierwsza klasa! 

6 Tam, gdzie zaczęła się integracja… 

8 Dla Sandry—koncert charytatywny 

9 W szkole i poza szkołą 

11 Jestem uczniem klasy integracyjnej 

13 Tak niedawno żeśmy się poznali... 

14 Wspomnień czar 

15 Moja klasa 

16 W ciemności 

17 Wiedzą, co to tolerancja… 

17 Humor szkolny 

18 Klasa integracyjna czy masowa? 

18 Na desce surfingowej 

19 Mój świat  

19 W świecie ciszy 

20 Mam tyle rzeczy do zrobienia 

21 Jak być nielubianym☺ 

22 Zwierzaki to nie pluszaki! 

23 Uśmiechnij się wiosennie! 

24 Przygody Super Marchewki 

25 School Crossword Puzzle Tournament 

26 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Zwycięski Puchar Dyrektora Szkoły                            
dla klasy trzeciej integracyjnej - rok 2008/09. Rok później                 
uczniowie utworzyli naszą gazetę szkolną.                                           
(fot. Edyta Kurlej) 
Zdjęcie po lewej stronie: Spotkanie dzieci z grupy integra-
cyjnej Przedszkola nr 3 z rodzicami  - rok 2008                                  
(fot. Mariola Siedlecka) 

Zdjęcie po prawej stronie: Absolwentka klasy integracyj-
nej naszej szkoły podczas Tataspartakiady w Lesznowoli — 
rok 2007 (fot. Mariola Siedlecka) 

▲ Nasi redaktorzy świętują piąte urodziny gazetki. 

fot.  Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Każda klasa przebierała się w stroje we wcześniej 

wylosowanym kolorze. Moja klasa wylosowała kolor 
pomarańczowy i niestety nie wszystkim udało się zna-
leźć odpowiednie ubrania. Poradziliśmy sobie z tym 
problemem za pomocą pomarańczowej krepiny.  

fot. Mariola Siedlecka 

20 marca hucznie przywitaliśmy Panią Wiosnę. 

WITAJ, WIOSNO!WITAJ, WIOSNO!WITAJ, WIOSNO!   

▲ Uczniowie klasy 4d na Przywitanie Wiosny                   
przygotowywali się w bibliotece szkolnej. Pani 
Agnieszka wyczarowywała na ich twarzach piękne 
uśmiechy i zabawne miny. W końcu mało kto mógł 
siebie rozpoznać.  

▲ Z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru wykony-

waliśmy afisze teatralne i zaproszenia… Czyżby                     
uczniom klasy 4a żal było odchodzącej zimy? 

▲ W tym czasie dzieci z klas 1—3, ubrane w zielone 
kolory, malowały Panią Wiosnę. Na zdjęciu                           
uczniowie klasy 2c. 

O godzinie 11.40 w sali gimnastycznej odbyła 
się prezentacja. Jury oceniało naszą charakteryza-
cję, stroje, afisze i zaproszenia.  

Nagrody bardzo mi się podobały!  
I miejsce to tydzień bez sprawdzianów i kartkó-

wek (od 13 do 17 IV), II - tydzień bez pytania, III - 
tydzień bez prac domowych (uważam, że to ostat-
nie miejsce było najlepsze!). Chociaż moja klasa nie 
zdobyła żadnej nagrody, nasze powitanie wiosny 
bardzo mi się podobało!  

W przerwach pomiędzy poszczególnymi dzia-
łaniami podziwialiśmy zaćmienie Słońca. Szkoda, 
że nie było całkowite, choć wtedy na dworze                 
jakby trochę się ściemniło. Warto było to zoba-
czyć. Następne częściowe zaćmienie Słońca                   
będzie dopiero za sześć lat!  

Informacje na temat tego niecodziennego                   
zjawiska przedstawiamy na kolejnej stronie.  

Zapraszamy do dalszej lektury naszej gazetki.▪ 
 

Marysia Wodnicka (4f) 
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WYDARZENIA 

Kilka dni przed tym niecodziennym                               
zjawiskiem rozmawiam z uczniami klasy 6a—
uczestnikami kółka przyrodniczego prowadzone-
go przez Panią Irenę Tekieniewską. Są nimi:     
Kacper Trzaskoma, Agata Chmielewska, Magda 
Śliwa i Antek Hernik. 

 

- Co to jest zaćmienie Słońca? 
 

- To zjawisko astronomiczne, które powstaje,                        
gdy Księżyc znajduje się między Słońcem a Ziemią                         
i przesłania światło słoneczne. Gdy obserwator jest 
w cieniu Księżyca, widzi zaćmienie całkowite,                       
a gdy jest w pobliżu cienia, czyli w półcieniu,                  
mamy zaćmienie częściowe. 

 

- Kiedy będzie najbliższe zaćmienie Słońca? 
 

- 20 marca 2015 roku. Wtedy zaczyna się                          
kalendarzowa wiosna, więc na biegunie po raz 
pierwszy od Nocy Polarnej pojawi się Słońce                            
i od razu nastąpi jego zaćmienie.  

 

- O jakiej porze będzie widoczne w Polsce                      
i jaka część Słońca będzie zasłonięta? 

 

- Dla Warszawy i Mazowsza początek                               
o godzinie 9.47, maksimum – godzina 10.57, koniec                           
o godzinie 12.07. Słońce będzie na wysokości 33 
stopni nad horyzontem. Księżyc będzie się                         
przemieszczał od prawej do lewej strony.                                
W momencie kulminacji Słońce zostanie                              
przesłonięte w 60 procentach. 

 

- W jakich miejscach na świecie można będzie 
obserwować to zaćmienie? 

 

- Częściowe fazy zaćmienia będą widoczne                     
w całej Europie, północnej Afryce, północnym 
Atlantyku, w zachodniej części Oceanu Arktyczne-
go oraz na obszarze północno – zachodniej Azji.             
W Europie całkowite zaćmienie będzie obok                       
Grenlandii. Obejmie Wyspy Owcze i archipelag 
Svalbard. 

 

- Kiedy zdarzą się kolejne zaćmienia i gdzie 
będą widoczne? 

 

-  Częściowe zaćmienie Słońca, niewidoczne                  
w Polsce, nastąpi jeszcze 13 września 2015 roku. 
Cień Księżyca przejdzie nad południowymi obsza-
rami biegunów Ziemi. Zaćmienie widoczne będzie 
w południowej Afryce, południowej części Oceanu 
Indyjskiego oraz części Antarktydy. Następne                    
zaćmienie Słońca widoczne w Polsce nastąpi                        
dopiero za 6 lat, a całkowite za 120 lat.  

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Nasze obserwacje zaćmienia Słońca. 

fot.  Mariola Siedlecka 

„Wszechświat jest nie tylko dziwniejszy niż nam się wydaje, jest dziwniejszy niż możemy sobie wyobrazić”. 

ZAĆMIENIE SŁOŃCAZAĆMIENIE SŁOŃCAZAĆMIENIE SŁOŃCA   

▲Zaćmienie Słońca obserwowane 20 marca 2015 r. 

- Jak można bezpiecznie oglądać zaćmienia,          
a jak nie wolno? 

 

- Nie można patrzeć na Słońce gołym okiem 
ani za pomocą żadnego przyrządu optycznego. 
Jednym z najprostszych rozwiązań jest szkło                      
od maski spawalniczej. Ważne, aby zwrócić uwa-
gę na numer stopnia przyciemnienia, w tym 
przypadku numer 14 to najlepszy wybór. Maskę 
można kupić w sklepie z artykułami spawalni-
czymi.  

 

- Czy Księżyc też ulegnie zaćmieniu? 
 

- Po czterech latach doczekamy się wreszcie 
całkowitego zaćmienia Księżyca, które będą               
mogli obejrzeć wszyscy Polacy. Wtedy Ziemia, 
Słońce i Księżyc znajdą się w jednej linii, przy 
czym nasza planeta znajdzie się w środku tego 
układu. Na Księżycu, który będzie w pełni,                        
pojawi się cień Ziemi. Zaćmienie to rozpocznie 
się 28 września w godzinach późnonocnych. 
Księżyc będzie nisko nad horyzontem. Jeśli tylko 
pogoda dopisze, czeka nas cudne widowisko. 
Księżyc będzie miał krwistoczerwoną barwę. ▪ 

 

Rozmawiała Gabrysia Bracik (5a). 
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WYDARZENIA 

„Nawet najdalszą podróż rozpoczyna się od pierwszego kroku”.  Lao—tzu 

JUŻ NIEDŁUGO PIERWSZA KLASA!JUŻ NIEDŁUGO PIERWSZA KLASA!  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Pani dyrektor przedstawiła nauczycieli klas I. ▲ Przedszkolaki z rodzicami odwiedziły nas w szkole. 

▲ Trzecioklasiści byli pięknie przebrani. ▲ Dawid świetnie czuł się w roli Murzynka. 

fot. Piotrek Siedlecki 

▲ A Julek był wspaniałym krakowiakiem. ▲ Dzieci miały różne zajęcia i wcale się nie nudziły. 

Rozwiązania zagadki przekazujcie do p. Anety                     
Domurackiej w bibliotece szkolnej.                  Opr. P.S. 

Zagadka! Obok gabinetu psychologa jest wolny pokój. 
Co w nim będzie się mieściło? 

fot. Piotrek Siedlecki fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Edyta Kurlej fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Piotrek Siedlecki 
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INTEGRACJAINTEGRACJA  

„Nie podążaj tam, gdzie wiedzie ścieżka. Zamiast tego pójdź tam, gdzie jej nie ma  
i wytycz szlak”.  Ralph Waldo Emerson  

TAM, GDZIE ZACZĘŁA SIĘ INTEGRACJA...TAM, GDZIE ZACZĘŁA SIĘ INTEGRACJA...  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Naszą przewodniczką jest Pani Agnieszka Adamska—
Kolano. 

▲Wszystko zaczęło się od pierwszego dziecka niepełno-
sprawnego—mówi Pani Danuta Wojnarowicz. 

 W sali „Tygrysków”. ►  

Spotykamy się z Panią Agnieszką Adamską – 
Kolano, która jest pedagogiem – terapeutą,                      
od 17 lat pracującym w Przedszkolu                           
z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 im. Jana                      
Brzechwy w Błoniu (powszechnie zwanym 
Przedszkolem Kaczki Dziwaczki), obecnie też                     
w Punkcie Wczesnej Interwencji.  

Pani Agnieszka jest naszym przewodnikiem - 
pokazuje nam sale, prezentuje zabawy z dziećmi, 
opowiada na temat historii i współczesności                         
Przedszkola. Po drodze spotykamy Panią Danutę                        
Wojnarowicz – dyrektor Przedszkola w latach 1986 
- 2008, prekursorkę integracji w Błoniu. 

 

- Od czego się zaczęła integracja? – pytamy. 
 

- Pierwsze grupy integracyjne powstały ponad 
20 lat temu. Pomysł wziął się z życia. Zaczęło się 
od tego, że rodzice dzieci niepełnosprawnych pro-
sili o pomoc w opiece nad ich dziećmi. Zgodziłam 
się. Wszystko zaczęło się od pierwszego dziecka 
niepełnosprawnego, a później już systemem poszło 
dalej – mówi Pani Danuta Wojnarowicz. 

 

- Co się w ciągu tych lat zmieniło? 
 

- Na początku grupy integracyjne to były tylko 
zerówki. Obecnie integrację mamy w grupach     
cztero-, pięcio- i sześciolatków. Poza tym są to  
grupy całodziennie, więc rodzice mogą się zająć 
pracą zawodową. Wcześniej były tylko                               
pięciogodzinne – mówi Pani Agnieszka. 

 

- Przybyło specjalistów. Kiedyś był tylko jeden 
logopeda, jeden psycholog, a teraz mamy bardzo 
wielu terapeutów różnych specjalności – dodaje 
Pani Danuta. 

 

Odwiedzamy sale grup przedszkolnych:                    
Misiów, Żabek, Biedronek, Kotków, Sówek,                        
Jeżyków i Tygrysków. W jednej z grup trwa                      
właśnie wielkanocne spotkanie integracyjne                                    
z rodzicami. 

 

Rozmawiamy z dziećmi sześcioletnimi: 
 

- Czy cieszycie się, że już niedługo pójdziecie 
do szkoły? 

 

Jak się okazuje, zdania są podzielone - jedne 
dzieci się cieszą, inne wolałyby zostać w przed-
szkolu. ► 
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► Z Panią Agnieszką zwiedzamy Punkt                         
Wczesnej Interwencji, który we wrześniu                              
obchodził swoje pięciolecie.  

Wczesna interwencja obejmuje dzieci do siódme-
go roku życia. Z zajęć w Punkcie korzystają                          
zarówno dzieci z Przedszkola nr 3, jak i z innych 
przedszkoli. 

 

- Co trzeba zrobić, aby się zgłosić do Punktu? – 
pytamy Panią Agnieszkę. 

 

- Trzeba pobrać kartę z sekretariatu, w której po-
daje się powód zgłoszenia, i przyjść na umówione 
spotkanie. Terapeuci spotykają się z dzieckiem                           
i rodzicem, zastanawiają się, jak można dziecku              
pomóc i czy w ogóle potrzebuje pomocy. W tym 
roku mamy pod opieką 30 dzieci. Najmłodsza jest 
Sandra, ma 2 lata. 

 

- Jakie zajęcia są tu prowadzone? 
 

- Zajęcia grupowe: adaptacyjne, polisensoryczne, 
trening umiejętności społecznych, warsztaty, spo-
tkania okolicznościowe rodzinne, a także zajęcia 
indywidualne: terapia pedagogiczna, logopedia, 
terapia widzenia, terapia słuchu, integracja senso-
ryczna, terapia polisensoryczna, zajęcia z psycholo-
giem, rehabilitacja ruchowa. 

 

Jak widać, w przedszkolu jest fajnie! Chcieliby-
ście wrócić do swoich dziecięcych lat? My – tak! ▪ 

 

W Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 
dobrze się bawiły: Marysia, Oliwia, Klaudia i Karolina. 

 

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor Joannie  
Gawryszewskiej i Pani Agnieszce Adamskiej—Kolano 

za możliwość zwiedzenia Przedszkola nr 3! 

▲ Sala polisensoryczna, w której prowadzone są m.in.                          
zajęcia indywidualne z terapii widzenia. Pani Agnieszka                   
pokazuje nam, jak bawi się tutaj z dziećmi. 

▲ Sala rehabilitacji, w której zajęcia prowadzi p. Aneta 
Rosłoń – Nowak -  często przy obecności rodziców, którzy 
uczą się, jak mają pracować z dzieckiem w domu. 

▲Sala do terapii integracji sensorycznej – są tu huśtawki,    
drabinki i basen z kulkami. Dzieci często bawią się w szuka-
nie skarbów w piasku, maku, kolorowych groszkach, kaszy, 
mące, styropianie, grochu, a także są liczne pomoce                           
Montesori. Ostatnio ulubioną zabawką dzieci jest buda psa 
Rufiego, w której trzeba znaleźć tylko za pomocą dotyku 
odpowiednią kostkę. 

▲Sala, w której przyjmują psychologowie i p. neurolog                     
dr Tomasz Mazurczak z Instytutu Matki i Dziecka                                
w Warszawie. 

fot. Mariola Siedlecka  
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„Radość przeżywa się tylko wtedy, gdy sprawia się ją innym”. Karl Barth 

DLA SANDRYDLA SANDRY——KONCERT CHARYTATYWNYKONCERT CHARYTATYWNY  

LATO 2008  

fot. Mariola Siedlecka 

15 marca odbył się w naszym Centrum                 
Kultury koncert charytatywny dla dwulet-
niej Sandry—podopiecznej Punktu                      
Wczesnej Interwencji. Dziewczynka                        
choruje na mózgowe porażenie dziecięce. 

Pomysłodawcą, osobą prowadzącą                            
koncert oraz jedną z wokalistek była Justyna 

Binio—uczennica I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Błoniu. 

W koncercie aktywnie wzięły udział                      
trzecioklasistki: Maja Rosińska i Ula                        
Jagodzińska oraz wystąpili absolwenci SP2                       
—na przykład: Kamil Sidor i Hubert Ploch. ▪ 

 

Karolina Siedlecka (G1) 

A Wy jakie macie pomysły na pomoc dzieciom                       
niepełnosprawnym? Piszcie: diamir72@o2.l 
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Integracja w naszej szkole we wrześniu 2014 roku ukończyła pełnoletność, a więc osiemnaście lat.   
Jakie były jej początki? 

  W SZKOLE  I POZA SZKOŁĄW SZKOLE  I POZA SZKOŁĄ  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Uczniowie klasy integracyjnej SP2 podczas zabawy              
andrzejkowej z wychowawczynią Mariolą Siedlecką. 

▲W czasie przedstawienia wigilijnego „Potrzebuje cię Chry-
stus, by miłować”. Wraz z uczniami w inscenizacji brały 
udział (od lewej): p. Ewa Fiedoruk, p. Mariola Siedlecka                         
i p. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka. 

Jako uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego,                               
z p. dyr. Jackiem Cieślakiem. ►  

O integracji w naszej szkole, w taki czy inny 
sposób, pisaliśmy niejednokrotnie. Kto pamięta, 
od czego się zaczęło? Jak się okazuje, nie trzeba 
daleko szukać… 

Przedstawiamy fragmenty wywiadu Adama 
Rozenka z Panią Mariolą Siedlecką, opublikowane-
go w naszej gazecie w marcu 2012 roku z okazji                     
15-lecia integracji. 

 

- Czy mogłaby Pani opowiedzieć o początkach 
klas integracyjnych? 

 

- Zanim powstała u nas pierwsza klasa integra-
cyjna, istniała grupa o charakterze integracyjnym 
w Przedszkolu nr 3 i z niej wyłoniły się dzieci, któ-
rych rodzice pragnęli, aby kontynuowały one nau-
kę w szkole, również w systemie integracyjnym. 
Dzięki zaangażowaniu pani Ewy Mazurkiewicz – 
Wysockiej i za zgodą ówczesnego dyrektora 
[Jerzego Gutkowskiego], taka klasa powstała                    
właśnie w naszej szkole. Składała się ona,                                
podobnie jak obecne klasy integracyjne, z dzieci 
zdrowych i niepełnosprawnych. Ponieważ jednak 
liczyła mniej niż 15 uczniów, czasami nazywano ją 
„klasą terapeutyczną”.  Większość lekcji uczniowie 
mieli poza budynkiem szkoły—w sali katechetycz-
nej. Bezpośrednio w naszej szkole mieli tylko                       
informatykę z Panią Ewą Kaską i muzykę z Panią 
Katarzyną Chojnacką. W ramach zajęć wychowa-
nia fizycznego uczyli się tańczyć i jeździli konno. 

 

- Czy pracowała w niej Pani od początku? 
 

- I tak, i nie, ponieważ pracę rozpoczęłam                       
w październiku. Zaczynałam właśnie piąty rok 
studiów w Wyższej Szkole Pedagogiki Specjalnej 
[obecnie Akademia Pedagogiki Specjalnej],                          
gdy dowiedziałam się, można powiedzieć                            
„przypadkiem”, od swojej koleżanki z Warszawy,                      
że w Błoniu, do którego właśnie się przeprowadza-
łam, poszukiwany jest nauczyciel do klasy integra-
cyjnej. Koleżanka nie wiedziała do której szkoły,                     
a w Błoniu były wtedy cztery podstawówki.                         
Postanowiłam dzwonić po kolei. Najpierw                           
zadzwoniłam więc do Szkoły nr 1, potem do Szko-
ły nr 2 i podczas tej rozmowy Pan dyrektor                               
powiedział, abym… następnego dnia przychodziła 
do pracy. ► 

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 
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► - Czy pracowała w niej Pani jako nauczyciel 
wspomagający? 

 

- Nie, byłam nauczycielem prowadzącym                             
i wychowawcą. Od klasy pierwszej do szóstej uczy-
łam w tej klasie wszystkich przedmiotów,                       
z wyjątkiem języków obcych, informatyki                           
i muzyki. Nauczycielem wspomagającym była                      
Pani Ewa Mazurkiewicz – Wysocka, której integra-
cja błońska bardzo dużo zawdzięcza.  

 

 - Jak wyglądały dalsze losy tej klasy? 
 

- Rodzice zdecydowali, że chcą, aby ich dzieci                    
w dalszym ciągu uczyły się razem… i w ten                         
sposób, za zgodą Pani dyrektor Mirosławy               
Domańskiej ,  zapoczątkowali  integrację                                     
w Gimnazjum nr 1, a później—dzięki Panu dyrek-
torowi Jackowi Cieślakowi – w II Liceum Ogólno-
kształcącym w Błoniu. Obecnie większość absol-
wentów tej klasy kończy studia na Uniwersytecie                           
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
[sytuacja w roku 2012]. 

 

- Jak wyglądał Pani kontakt z tą klasą? 
 

- Gdy moi uczniowie ukończyli szóstą klasę 
szkoły podstawowej, ze względu na rozpoczęte 
przeze mnie podyplomowe studia filologii polskiej, 
Pani dyrektor Gimnazjum nr 1 poprosiła mnie, 
abym uczyła tę klasę języka polskiego, jak również 
dalej była jej wychowawcą.  Wspólnie z Panią Ewą               
Mazurkiewicz—Wysocką stworzyłyśmy wtedy     
autorski program dla klasy „Jesteśmy cząstką świa-
ta”. Uczniowie redagowali gazetę „Zawsze                        
Razem”, a także włączali się w działania lokalne.  

Rozpoczynając pracę w gimnazjum, jednocze-
śnie otrzymałam wychowawstwo klasy czwartej 
integracyjnej w naszej szkole i zaczęłam pracować 
w niej jako nauczyciel wspomagający. Przez trzy 
lata pracowałam więc jednocześnie w dwóch                      
szkołach i byłam podwójnym wychowawcą –             
przyznaję, że nie było to łatwe.  

Obecnie z absolwentami tej klasy spotykam się 
na wspólnych uroczystościach i imprezach, takich 
jak ogniska czy urodziny.  

▲ Zwiedzamy Toruń. 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

- Czym obecne klasy integracyjne różnią się 
od klas masowych? 

 

- W tym roku na dwadzieścia siedem oddzia-
łów mamy jedenaście klas integracyjnych. Życie 
każdej z nich jest trochę inne.  

Wspólnym elementem klas integracyjnych jest 
mniejsza liczba uczniów niż w klasach masowych 
(od 15 do 20), w tym od 3 do 5 uczniów niepełno-
sprawnych, obecność na większości lekcji drugie-
go nauczyciela – tzw. wspomagającego, który 
odpowiada za edukację dzieci niepełnospraw-
nych, oraz idea integracji i tolerancji dla odmien-
ności każdego z nas. ▪ 

 

[przedruk z gazety „Nasze Sprawy i Sprawki”                   
z marca 2012 roku] 

 
Jeżeli macie pytania, piszcie: diamir72@o2.pl 

 
Kolejna klasa integracyjna, druga z kolei,                  

powstała trzy lata później. Mieściła się już                                  
bezpośrednio w budynku naszej szkoły. 

 

Na następnej stronie zamieszczamy wybrane                  
wypowiedzi uczniów tej klasy, opublikowane                        
w okolicznościowej gazetce szkolnej „Wznieś serce 
nad zło!” pod opieką p. Aldony Cyranowicz.                      
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Przedstawiamy wypowiedzi uczniów klasy piątej integracyjnej z roku szkolnego 2003/04.  

JESTEM UCZNIEM KLASY INTEGRACYJNEJ JESTEM UCZNIEM KLASY INTEGRACYJNEJ JESTEM UCZNIEM KLASY INTEGRACYJNEJ    

MAM TU WIELU PRZYJACIÓŁMAM TU WIELU PRZYJACIÓŁMAM TU WIELU PRZYJACIÓŁ   
 

W 1999 roku rozpoczęłam naukę w 1 klasie 
szkoły podstawowej, w klasie integracyjnej. Klasa 
integracyjna oznacza, że są w niej uczniowie,                        
którzy potrzebują więcej uwagi i miłości.  

Moja klasa liczy w tej chwili siedemnaście osób, 
dwanaście dziewczynek i pięciu chłopców.                              
Jesteśmy zgraną klasą, pomagamy sobie nawza-
jem. W wolnym czasie organizujemy spotkania 
przy ognisku, wycieczki lub inne rozrywki.  

W ciągu pięciu lat mieliśmy dwie                                          
wychowawczynie. Od pierwszej do trzeciej klasy 
wychowawczynią była Pani Magda Rak                              
oraz pomagały nam w nauce kolejno: Pani Aneta 
Paczesna, Pani Joanna Bedyk i Pani Anna Jancik.  
W czwartej klasie naszą wychowawczynią została 
Pani Mariola Siedlecka. Przez cały czas Pani                        
Mariola pomaga nam w nauce i rozwiązuje nasze 
problemy klasowe.  

Uważam tę klasę za wyjątkową i niepowtarzal-
ną, panuje w niej specyficzna atmosfera przyjaźni                  
i wzajemnego szacunku. 

Lubię moją klasę, mam tu wielu przyjaciół                              
i mogę się uczyć w przyjaznej atmosferze. ▪ 

 

Anna Pawłowska (5d) 

 
JEST BARDZO CIEKAWIEJEST BARDZO CIEKAWIEJEST BARDZO CIEKAWIE   

 

Jestem uczniem klasy integracyjnej. Chodzą do 
niej różni uczniowie. Jedni są zdrowi, a inni mają 
różne problemy, na przykład gorzej chodzą, słyszą, 
mówią, są nerwowi. Uczymy się w ładnej klasie,     
do której uczęszcza mało dzieci. Prawie na każdej 
lekcji mamy dwóch nauczycieli. Jeden nauczyciel 
uczy nas swojego przedmiotu. Drugi pomaga tym, 
którzy mają kłopoty. Pani Mariola jest naszą                      
wychowawczynią. Jeśli ktoś dużo mówi, to cierpli-
wie go wysłucha. Uczy nas tolerancji w stosunku 
do ludzi,  którzy zrobią coś złego. Przypomina nam 
o wielu podstawowych rzeczach. Chce, żebyśmy 
sobie pomagali, pożyczali różne rzeczy. Pani nie 
lubi, jak się śmiejemy z kogoś, komu się coś nie 
udało.  

W naszej klasie jest bardzo ciekawie. Organizo-
wane bywają dla nas różne zabawy i wycieczki.                    
Na zakończenie roku szkolnego zawsze mieliśmy 
ognisko. Piekliśmy sobie kiełbaski i bawiliśmy się 
w różne zabawy.  

▲ Mikołajki w czwartej klasie. Odwiedzili nas Święty   
Mikołaj z Aniołkami (uczniowie I klasy integracyjnej                      
gimnazjum). 

Na uroczystości i święta robiliśmy różne przed-
stawienia. Składaliśmy innym życzenia. Rodzice 
przynieśli mnóstwo dobrego jedzenia. 

Lubię chodzić do swojej klasy, bo mam wielu 
miłych kolegów i koleżanek. Mogę z nimi żarto-
wać i się pośmiać. ▪ 

 

Adam Wiśniewski (5d) 
 

TAK SAMO SIĘ CIESZYMYTAK SAMO SIĘ CIESZYMYTAK SAMO SIĘ CIESZYMY   
 

Mam na imię Emilka. Chodzę do Szkoły                         
Podstawowej nr 2 w Błoniu, do klasy 5d, chyba 
najmniejszej w całej szkole, bo liczącej tylko                            
17 uczniów. Jest to klasa integracyjna, to znaczy, 
że dzieci zdrowe uczą się razem z dziećmi niepeł-
nosprawnymi. W naszej klasie jest chłopiec, który 
nosi aparat słuchowy i dwie dziewczynki, które 
mają trudności z poruszaniem się. Jedna chodzi                         
z balkonikiem, a druga jeździ na wózku inwalidz-
kim. Są również dzieci, które mają dysgrafię,                  
dysortografię i dysleksję. Muszą one mieć więcej 
czasu na pisanie sprawdzianu kompetencyjnego,        
a dyktanda piszą na innych zasadach niż pozosta-
łe dzieci.  

Mimo że mamy tak różnorodne problemy 
zdrowotne, nie różnimy się od innych dzieci. Tak 
samo się cieszymy i tak samo przeżywamy smut-
ne chwile, jak dzieci w innych klasach. Natomiast 
jesteśmy bardziej tolerancyjni. Nigdy nie dokucza-
my sobie z powodu swoich ułomności. Nie śmieje-
my się z dzieci, które mają trudniejszą sytuację 
zdrowotną. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. Ewa  Mazurkiewicz—Wysocka 
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fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

►   Nikt z nas nie traktuje niepełnosprawności    
jako powodu dyskryminacji, wyśmiewania,                         
pokazywania palcem albo odrzucenia. Widok osoby 
niepełnosprawnej nie jest dla dzieci z naszej klasy 
czymś dziwnym ani wstydliwym.  

Z niektórymi koleżankami i kolegami znam się 
od „zerówki”. W przedszkolu też byłam w grupie 
integracyjnej. Bardzo podobało mi się w naszej gru-
pie, a najbardziej lubiłam nasze spotkania integra-
cyjne z rodzicami. Były one organizowane również 
w pierwszej i drugiej klasie. 

Nasza obecna wychowawczyni jest z nami pra-
wie na wszystkich lekcjach, a w innych klasach tego 
nie ma. W ubiegłym roku przeprowadziliśmy się do 
nowej sali, która znajduje się na tym samym pozio-
mie, co szatnia. Blisko jest do świetlicy i sklepiku 
szkolnego. Mamy do dyspozycji własną łazienkę 
obok klasy. Jest to bardzo wygodne, bo nie musimy 
chodzić do toalety na drugi koniec korytarza. Poza 
tym, gdy potrzebna jest woda do podlewania kwia-
tów albo farb na plastyce czy nawet do mycia rąk, 
to mamy blisko.  

Pan dyrektor kupił dla naszej klasy nowe stoliki, 
krzesła, regały oraz 3-częściową tablicę. Niestety, 
nie mamy telewizora, magnetowidu ani radioma-
gnetofonu, bo ten sprzęt został w poprzedniej sali. 
Dekoracje w ubiegłym roku pomogli nam zrobić 
rodzice, ale teraz sami dekorujemy naszą klasę.                     
Na tablicach korkowych zawieszamy nasze prace 
plastyczne, wykonane na lekcji plastyki, techniki                      
i języka polskiego.  

Nasza klasa jest bardzo zgrana. Na przerwach 
wszyscy razem bawimy się w różne gry. Najczęściej 
w „szczerość i odwagę” albo gramy w piłkę papie-
rową kulą. Na dużej przerwie prawie codziennie 
parzymy sobie herbatę, siadamy przy jednym stoli-
ku, razem pijemy herbatę i jemy drugie śniadanie. 

Razem z naszą panią organizujemy różne                              
imprezy klasowe, na przykład dyskoteki, kuligi, 
mikołajki, andrzejki albo wycieczki do Warszawy,              
a ostatnio do Sandomierza. W czwartej klasie                          
przygotowaliśmy wieczór andrzejkowy, większość 
młodszych klas, niektóre piąte i szóste przyszły                       
do nas na wróżby i cały dzień nie było lekcji,                           
bo im wróżyliśmy. Największymi uroczystościami 
klasowymi były spotkania wigilijne i wielkanocne,                              
na które zaprosiliśmy pana dyrektora, panią                              
dyrektor, burmistrza, naszą panią z młodszych klas, 
wszystkich nauczycieli, którzy nas uczą, klasę                           
pierwszą gimnazjum z nauczycielką oraz naszych 
rodziców. Najpierw była część artystyczna, a potem 
dzielenie się opłatkiem albo jajkiem i poczęstunek, 
stosownie do święta. Z kolei klasa pierwsza gimna-
zjum   zaprosiła   nas   na   uroczystą  piątą  rocznicę  

fot. Mariola Siedlecka 

Pierwszej Komunii Świętej, na ognisko, a zimą                     
na bal karnawałowy.  

Z okazji zakończenia roku szkolnego,                                  
a ostatnio również na rozpoczęcie, organizujemy 
ognisko. Na te spotkania zapraszamy, oprócz                      
rodziców i rodzeństwa, naszą pierwszą panią                         
i nauczycieli, którzy nas uczą obecnie, ale niestety 
nie wszyscy przychodzą. W tym roku w ognisku 
uczestniczyła pani dyrektor. Był to dla nas duży 
zaszczyt. Najważniejszym punktem jest oczywi-
ście ognisko, przy którym pieczemy kiełbaski                         
i chlebek. Siedząc dookoła ogniska, śpiewamy 
piosenki, opowiadamy „straszne historie” albo 
gramy w polecenia. Nasza ulubiona zabawa to 
„tunel”, ale jest jeszcze jedzenie czekolady                            
za pomocą noża i widelca oraz odwijanie cukier-
ków w rękawiczkach, „trzęsienie ziemi”, „węże”                     
i inne zabawy, a nawet tańce. W ogóle jest dużo 
zabawy i szaleństwa.  

Niestety, są też i złe strony bycia w klasie                           
integracyjnej. Niektórzy uczniowie z innych klas 
uważają, że my jesteśmy „głupkami” albo 
„niedorozwinięci”. Dwie dziewczynki po trzech 
latach odeszły od nas, przeniosły się do innych 
klas, nie chciały mieć z nami nic wspólnego.                         
Myślę, że niektórzy nauczyciele również nie wie-
dzą, na czym polega życie klasy integracyjnej. 
Także niektórzy rodzice boją się zapisać dziecko 
do klasy integracyjnej, bo myślą, że to klasa                       
szkoły specjalnej.  

Mimo to nie chciałabym chodzić do innej klasy. 
Poznajemy różne problemy, uczymy się, jak                         
je rozwiązywać, pomagamy sobie wzajemnie. 
Wiemy, że to, iż ktoś jeździ na wózku, nie ozna-
cza, że jest gorszy od innych. Dzieci z naszej klasy 
nie dziwią się, widząc kogoś niepełnosprawnego          
i traktują go tak, jak każdego innego kolegę. ▪ 

 

Emilka Zaczkowska (5d) 

▲ Zabawa w „tunel”. Bawią się dzieci, rodzice i Pani                    
dyrektor Ewa Samsel (pierwsza, licząc od prawej strony). 

fot. z albumu własnego M. Siedleckiej  
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Naszą szkołę ukończyło już 11 klas integracyjnych. Przedstawiamy niektóre z nich. 

TAK NIEDAWNO ŻEŚMY SIĘ SPOTKALI...TAK NIEDAWNO ŻEŚMY SIĘ SPOTKALI...  

fot. M. Siedlecka 

▲ Klasa „a”  - wyróżnieni absolwenci 2011 z wych.                      
p. Małgorzatą Czarnecką—Jaśkiewicz. 

▲ Klasa „b” (wych. p. Izabela Łuczak) i klasa „c” (wych.                     
p.  Anna Lachowicz)—absolwenci 2010. 

▲ Klasa „a” - absolwenci 2013 (wych. p. Monika Malik). 
Wśród uczniów Bartosz Szymański—laureat licznych konkur-
sów, m.in. Dnia Liczby Pi (zapamiętał 315 cyfr po przecinku).  

▲ Klasa „c” - absolwenci 2013 z wych. p. Anetą Rosłoń—
Nowak. 

▲ Klasa „c” - absolwenci 2014 (wych. p. Justyna Niewójt). ▲ Klasa „b” - absolwenci 2014 z wych. p. Anetą Stępniak                      
i  namalowanymi przez nią obrazami. 
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Niezwykle utalentowana absolwentka klasy integracyjnej—Magdalena Nowakowska.                                                  
Ukończyła naszą szkołę pięć lat temu. Zapraszamy na wystawę jej prac utworzonych w latach 2005—2010. 

WSPOMNIEŃ CZAR...WSPOMNIEŃ CZAR...WSPOMNIEŃ CZAR...   

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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Obecnie mamy w szkole 10 klas integracyjnych. 
Przeczytajmy wypowiedzi uczniów—przedstawicieli czterech klas: 3c, 5a, 5d i 2c. 

MOJA KLASAMOJA KLASAMOJA KLASA   

W KLASIE 3C 
 

Mam na imię Mateusz i chodzę do klasy 3c. Mo-
ja klasa jest klasą integracyjną,  czyli taką, w której 
uczą się dzieci o różnym stopniu niepełnospraw-
ności i dzieci zdrowe. Na co dzień uczą nas dwie 
panie. Bardzo mi się to podoba, że zawsze może-
my na nich polegać. Nawet gdy jedna pani jest               
zajęta, to druga chętnie pomoże we wszystkim.  

Jako klasa integracyjna nie różnimy się zbytnio 
od klas „normalnych”. Wszyscy uczymy się piose-
nek, wierszyków, wykonujemy prace plastyczne                    
i techniczne, wspólnie przygotowujemy programy 
artystyczne dla najbliższych z okazji świąt Bożego 
Narodzenia czy Dnia Matki i Ojca. Wyjeżdżamy na 
wycieczki, basen, chodzimy na teatrzyki i koncerty 
do Centrum Kultury. Mieliśmy nawet Noc Global-
ną. Chodziliśmy wtedy po Błoniu, poznawaliśmy 
inne kraje, spotkaliśmy się z Panem Burmistrzem                   
i poszliśmy zjeść pizzę. O godzinie 24.00 przygoto-
wywaliśmy się do spania w szkole. Było super! 
Wszyscy sobie poradziliśmy, dzieci niepełno-
sprawne też.  

Cieszę się, że jestem w mojej klasie. Lubię                
moich kolegów i koleżanki. Lubię i szanuję nasze 
panie. Nie chciałbym nic zmieniać w swojej klasie.  

Czasem bywa tak, że w naszej klasie dzień jest 
inny niż w zwykłej klasie. Bywa, że jest po prostu 
więcej hałasu i rozgardiaszu. Nieraz dziecko zdro-
we musi poświęcić własną wygodę na rzecz osoby 
niepełnosprawnej. ► 

▲ Klasa trzecia integracyjna w czasie Nocy                               
Globalnej—listopad 2014 r. 

► Trzeba pamiętać, że w klasie integracyjnej                   
każdy uczeń ma takie same prawa i obowiązki,                   
z zastrzeżeniem, że każdy jest inny i ma inne 
możliwości.  

W klasie integracyjnej dzieci uczą się tolerancji 
i szacunku dla innych. Dzieci zdrowe wiedzą,                  
że pomoc słabszym wyzwala w nich poczucie           
odpowiedzialności za kolegę, rozwija pozytywne 
cechy osobowości: wrażliwość, uczynność                                 
i wytrwałość. Dzieci chore zaś mogą liczyć na  ich 
pomoc w nauce, zabawie i samoobsłudze.                       
Nie czują się izolowane.  

Musimy pamiętać, że świat dzieci sprawnych                   
i niepełnosprawnych to jeden świat. Warto,                       
aby był on bezpieczny i kolorowy. ▪ 

 

Mateusz Kobierecki (3c) 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

W KLASIE 5A 
 

Jaka jest nasza klasa? 
W naszej klasie jest 20 uczniów. Mamy kontakt           

z dziećmi, które mają różne problemy - nie zawsze 
jest łatwo im pomóc, choć możemy nimi się opieko-
wać i im pomagać. Bywają różne zabawne sytuacje.  
Nasze panie nam bardzo pomagają. Mamy wiele 
wycieczek, wyjść, zajęć dodatkowych. Wyjeżdżamy 
na zieloną szkołę! Mamy różne zajęcia, które poma-
gają w zrozumieniu trudnych sytuacji i rzeczy.  

Nasza klasa nam się bardzo podoba. Jest                            
idealna! ▪ 

Uczniowie klasy 5a (praca zbiorowa) 

Na lekcji języka polskiego w klasie 5a… ► 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Marta Marjańska 
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fot. www.lopacinskichswiat.pl 

W KLASIE 5D 
 

Najbardziej podoba mi się, że wszyscy w naszej 
klasie są mili i jest nauczyciel wspomagający, który 
wspiera nas w trudnych chwilach.  

Nic nie chciałabym zmieniać, bo to klasa na me-
dal! Jest cicho, spokojnie, wszyscy sobie pomagają. 

Organizujemy wycieczki i imprezy, chodzimy 
do kina. 

W zeszłym roku szkolnym np. z okazji Dnia 
Dziecka pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę 
do Torunia—śladami Mikołaja Kopernika. W tym 
roku szkolnym natomiast byliśmy w Teatrze                     
Wielkim—Operze Narodowej. Z okazji mikołajek 
pojechaliśmy już po raz drugi do Hula—Kula do 
Warszawy na kręgle. Byliśmy na przedstawieniach 
„Siła przyjaźni” i „Mity i legendy greckie” w Cen-
trum Kultury. W tym roku również z okazji Dnia 
Dziecka wyjeżdżamy na wycieczkę na Farmę                    
Iluzji, gdzie czeka nas mnóstwo atrakcji. Tradycją  
stało się organizowanie sobotnich warsztatów                
bożonarodzeniowych. W czasie ferii zimowych 
zorganizowaliśmy wieczór filmowy. ▪ 

 

Oliwia Sobieszek (5d) 
 

Czworo uczniów z klasy 5a i dwoje z klasy 5d                         
pracuje w redakcji naszej gazety. [dop. red.] 

▲ Uczniowie klasy 5d przed domem Mikołaja 

Kopernika w Toruniu. 

W dniu 16 marca tego roku nasza klasa brała 
udział w warsztatach edukacyjnych, które prowa-
dziły osoby niewidome i niedowidzące z asystenta-
mi. Warsztaty te odbywały się w Tyflogalerii              
Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie 
przy ul. Konwiktorskiej 7. Zajęcia były prowadzo-
ne w specjalnie przygotowanych do tego celu                    
pomieszczeniach. 

Na początku oglądaliśmy film o tym, jak poma-
gać osobie niewidomej. Dowiedzieliśmy się, jak 
prowadzić osobę niewidomą, aby było to dla niej 
bezpieczne i pomocne. Chodziliśmy z zasłoniętymi 
oczami i białą laską. Okazało się, że to nie jest takie 
proste, jak nam, osobom widzącym, się wydaje.        
Dowiedzieliśmy się, jak czytają i piszą osoby             
niewidzące. Służy do tego alfabet Braille’a, którego 
zasady poznaliśmy. Każdy z nas otrzymał kartkę 
ze swoim imieniem napisanym przy pomocy tego 
alfabetu. 

Następnym etapem naszych zajęć była wizyta  
w ciemni. Tu, w całkowitych ciemnościach, pozna-
waliśmy otaczający nas świat za pomocą różnych 
zmysłów – za pomocą węchu rozpoznawaliśmy 
zapachy, za pomocą dotyku poznawaliśmy przed-
mioty. Układaliśmy wiewiórkę z drewnianych                 
elementów.  

W CIEMNOŚCIW CIEMNOŚCIW CIEMNOŚCI   

Przebywanie w całkowitych ciemnościach było 
dla mnie mało komfortowe, ale pozwoliło lepiej 
wczuć się w sytuację osób niewidzących.  

Osoby prowadzące warsztaty pokazały nam 
też różne przedmioty codziennego użytku uła-
twiające życie osobom niewidomym. Mogliśmy 
dotknąć specjalny zegarek z otwieraną kopertą, 
zmierzyć sobie temperaturę za pomocą mówiące-
go termometru, zważyć produkty na mówiącej 
wadze. Widzieliśmy też różne programy kompu-
terowe, pozwalające korzystać niewidomym                      
z komputerów. 

Udział w tych warsztatach był dla uczniów   
naszej klasy dużym przeżyciem. Pozwolił lepiej 
zrozumieć naszą koleżankę, która na co dzień            
musi borykać się z wadą wzroku. Myślę, że                       
po tych zajęciach każdy z nas będzie umiał pomóc 
spotkanej na ulicy osobie z białą laską - tak                    
charakterystyczną dla osób niewidzących. ▪ 

     

Tomek Bobrowski (2c) 
 

Obok sali nr 17 w naszej szkole zamieszczony jest 
plakat informujący o tym, jak pomagać osobie                    
niewidomej, by rzeczywiście pomóc. Odszukajcie go 
i zapoznajcie się z tymi informacjami! 

fot. Izabela Gurdała 
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„Jest to złota zasada w życiu: wymagać mało od świata, a dużo od siebie”. Władysław Biegański 

WIEDZĄ, CO TO TOLERANCJA...WIEDZĄ, CO TO TOLERANCJA...WIEDZĄ, CO TO TOLERANCJA...   

Rozmawiamy z Panią Mirosławą Domańską—
dyrektor Gimnazjum nr 1 w Błoniu. 

 

- Od kiedy w Waszej szkole istnieją klasy integra-
cyjne? Ile obecnie jest tych klas? 

 

- W tym roku mija już 10 lat, odkąd mamy w naszej 
szkole klasy integracyjne. Teraz mamy ich 5. 

 

- Jak przebiega rekrutacja do klas integracyjnych? 
 

- Rekrutacja wygląda podobnie jak do zwykłych, 
masowych klas. Zwracamy jednak szczególną uwagę 
na dobre wyniki w nauce w trosce o wyrównany                 
poziom nauczania w klasach integracyjnych. 

 

- Czym różni się nauka w klasach integracyjnych 
od nauki w klasach masowych? 

 

- Nauka w klasach integracyjnych jest taka sama, 
jak we wszystkich innych klasach, z tą różnicą, że oso-
by (jest ich zazwyczaj od 3 do 5) potrzebujące większej 
pomocy w nauce, pracują z nauczycielem wspomaga-
jącym. 

 

- W jakich zajęciach pozalekcyjnych,                                      
wycieczkach, imprezach uczestniczą uczniowie klas 
integracyjnych? 

 

- Uczniowie klas integracyjnych uczestniczą we 
wszystkich imprezach i zajęciach pozalekcyjnych oraz 
wycieczkach organizowanych przez szkołę. Często 
mają też organizowane dodatkowe zajęcia integrujące 
lub wycieczki. 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

- Jakie korzyści wynoszą uczniowie zdrowi, 
a jakie "niepełnosprawni" uczący się w klasach 
integracyjnych? 

 

- Klasy integracyjne są mniejsze i na większo-
ści zajęć obecnych jest dwóch nauczycieli. Mają 
oni więcej czasu dla uczniów. Sprzyja to więk-
szej efektywności pracy, co potwierdzają wyniki 
egzaminów gimnazjalnych, zarówno uczniów 
zdrowych, jak i niepełnosprawnych. Poza tym 
zdrowi uczniowie wiedzą, co to tolerancja,                    
solidarność, troskliwość i  umiejętność współży-
cia z innymi. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
[red.] 

fot. udostępniona przez p. M. Domańską 

HUMOR SZKOLNYHUMOR SZKOLNYHUMOR SZKOLNY   

W ZESZYCIEW ZESZYCIEW ZESZYCIE   

☺ Ojciec ogląda zeszyt synka. 
- Dlaczego tak nierówno piszesz literki? 
- To nie literki, tato. To nuty. 
 

ĆWICZ JĘZYK ĆWICZ JĘZYK ĆWICZ JĘZYK    
 

☺ - Czy Czesi się cieszą, gdy się Czesio                    
czesze? ▪ 

 

Wyszukał Piotrek Siedlecki (3a)  
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Drodzy szóstoklasiści, czy zastanawiacie się,        
jaką klasę wybrać w gimnazjum: integracyjną                       
czy masową? Spróbuję Wam pomóc w wyborze                   
i przybliżyć, czym różnią się te dwie klasy. 

W szkole podstawowej uczęszczałam do klasy 
masowej, w której był jeden nauczyciel, a teraz                          
w gimnazjum dostałam się do klasy integracyjnej, 
w której jest dwóch nauczycieli—wychowawców.                      

Klasy integracyjne są o tyle fajne, że są dość       
małe, liczą od 15—20 uczniów (w mojej jest 18 
osób), w tym jest od 3—5 uczniów, którzy                              
potrzebują wsparcia drugiego nauczyciela.  

Nauczyciel wspomagający pomaga nie tylko 
uczniom z orzeczeniami z Poradni Psychologicz-
no—Pedagogicznej, ale wszystkim.  

Nasza klasa, jak już wcześniej wspominałam, 
jest klasą integracyjną. Bierzemy udział w wielu 
akcjach charytatywnych, na przykład wspomaga-
my schronisko w Korabiewicach,  skąd dostaliśmy 
ostatnio dyplom. Braliśmy również udział w akcji 
pisania listów „Amnesty International”. Tak jak 
uczniowie z innych klas bierzemy udział w wielu 
organizowanych konkursach, spotkaniach                                
ze znanymi ludźmi, pisarzami oraz w różnych                    
zajęciach edukacyjnych. Ostatnio uczestniczyliśmy 
w zajęciach „Świat chemii”, na których  sami, pod 
nadzorem pań, robiliśmy „wybuchowe” ekspery-
menty.  

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

A co o klasie integracyjnej w gimnazjum powie ubiegłoroczna absolwentka naszej szkoły,                                                   
obecnie pierwszoklasistka?  

KLASA INTEGRACYJNA CZY MASOWA?KLASA INTEGRACYJNA CZY MASOWA?KLASA INTEGRACYJNA CZY MASOWA?   

▲ Dyplom z Korabiewic. 

NA DESCE                                   NA DESCE                                   NA DESCE                                   
SURFINGOWEJSURFINGOWEJSURFINGOWEJ   

Nie musicie się obawiać nauki w klasie                      
integracyjnej. O wiele więcej w niej się dzieje niż 
w klasie masowej! ▪ 

 

                                 Ola Kłobukowska (1c, G1)   

Dziewięcioletnia Brazylijka Caroline Lima ma 
szansę zostać mistrzynią świata w pływaniu                         
na desce surfingowej.  

Może nie byłoby to nic zaskakującego, gdyby nie 
to, że dziewczynka jest niepełnosprawna. W wyniku 
wylewu krwi do mózgu, piętnaście dni po narodzi-
nach, przeszła amputację prawej ręki. Lekarze 
twierdzili, że nigdy nie osiągnie sprawności.  

Caroline świetnie radzi sobie nie tylko na wo-
dzie, ale również na parkiecie—uprawia brazylijską 
sztukę walki capoeirę. ▪ 

 

Karolina Siedlecka (G1) 
 

(na podstawie informacji z: www.dzieci.pl) 

fot. www.onenewspage.com 

ZE Ś
W

IA
TA

 

▲ Niepełnosprawna Caroline w trakcie pływania 
na desce surfingowej. 



19 

INTEGRACJA 

MAM CIEKAWE ŻYCIEMAM CIEKAWE ŻYCIEMAM CIEKAWE ŻYCIE   
 

Mam 10 lat i jestem uczniem klasy trzeciej                    
integracyjnej. Najbardziej lubię komputer—grać 
w gry i oglądać bajki. Dlatego w szkole lubię                       
lekcje informatyki, bo są tam ciekawe ćwiczenia 
na komputerach.  

Moja klasa jest fajna, ale gdybym mógł,                          
to bym nie chodził do szkoły, bo czasem się                     
nudzę. Najbardziej lubię przerwy, ale też lekcje 
matematyki, którą umiem i nie sprawia mi                        
problemu.  

Po szkole chodzę na lekcje pianina i język                      
niemiecki; bardzo lubię te zajęcia. Jeżdżę też                      
z Tatą na basen, a tam najfajniejsza jest zjeżdżal-
nia.  

Nie mogę doczekać się wakacji, kiedy będę 
miał dużo czasu na granie i na spotkania                               
z kolegami na podwórku. Pojadę nad morze                           
i będę się w nim kąpał—czasem woda jest zimna, 
ale i tak to wielka frajda. Za to nie lubię nocy,                      
bo wtedy muszę spać i nie mogę grać. 

Boję się starości i tego, że ludzie umierają,                        
że chorują. Sam chciałbym żyć długo, bo mam                       
ciekawe życie. Jak dorosnę, chciałbym być                          
lekarzem, by leczyć ludzi i im pomagać. ▪ 

Paweł 
 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Jak napisał Mateusz z klasy 3c, świat dzieci sprawnych i niepełnosprawnych to jeden świat. 
Czy nasze zainteresowania, marzenia, lęki, sposób porozumiewania są różne, czy bardzo podobne? 

MÓJ ŚWIATMÓJ ŚWIATMÓJ ŚWIAT   

MOJE SZCZĘŚCIEMOJE SZCZĘŚCIEMOJE SZCZĘŚCIE 

Mój świat jest dla mnie szczęściem i radością.     
W moim świecie jestem bogaty i przystojny,                    
choć gruby. Boję się tego, że nie zdam do następnej 
klasy, choć mam wielkie szanse. Moi rodzice dają                          
mi najlepsze warunki, choć boję się, że będę                        
w Domu Dziecka albo będę pozbawiony praw 
dziecka w moim domu, gdyż rodzice każą mi                 
podciągać spodnie i pyskują do mnie. W szkole nie 
mam dobrych kolegów, choć dałbym im                                     
za przyjaźń milion łańcuszków. ▪  

 

„Maks” 

▲ Pawełku, może tak wyprawa do Włoch?                      
Tam woda zawsze jest ciepła. 

W ŚWIECIE CISZY W ŚWIECIE CISZY W ŚWIECIE CISZY    

Jest taki świat, w którym nie słychać 
żadnych dźwięków, głosu rodziców,  
kolegi czy nauczyciela… Trudno sobie 
wyobrazić, jak w nim żyć. Nie wystarczy 
zasłonić uszy, by zrozumieć, jak trudno 
nauczyć się mówić, dowiedzieć się nazw 
otaczającego świata.  

Osoby niesłyszące mogą odczytywać 
mowę z naszych ust. Mogą też porozu-
miewać się za pomocą języka migowego. 
Jednak aby tak było i my powinniśmy 
poznać ten język.  

Wielu uczniów SP2 już uczyło się  
języka migowego. Może i Wy chcieliby-
ście się go nauczyć? ▪ 

 

Karolina Siedlecka (G1) ▲ Alfabet palcowy (tzw. daktylografia) to tylko mała cząstka języka                   
migowego. Pozostaje jeszcze język gestów, mimika i pantomimika. 

fot: Michal Osmenda (CC BY—SA) 
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„Szczęście nie jest stacją, do której przyjeżdżasz, lecz sposobem podróżowania”.  Anonim 

MAM TYLE RZECZY DO ZROBIENIAMAM TYLE RZECZY DO ZROBIENIAMAM TYLE RZECZY DO ZROBIENIA   

Rozmawiamy z Panem Wiesławem                             
Matysikiem—artystą, niepełnosprawnym od 
urodzenia. 

 

- Jak wspomina Pan swoje dzieciństwo? Czy 
miał Pan dobrych kolegów, przyjaciół?                        
W co Pan się bawił? Czy odczuwał Pan jakieś 
niedogodności związane z Pana niepełnopraw-
nością? 

 

- Dzieciństwo swoje wspominam bardzo miło. 
Chodziłem do zwykłej szkoły podstawowej i tam 
czułem się bardzo dobrze. Mama woziła mnie do 
szkoły na rowerze, a potem odbierała. Miałem 
wielu kolegów, z którymi nawet graliśmy                         
w piłkę (ja stałem na bramce). Niepełnospraw-
ność nie była tu wielką przeszkodą - ani dla 
mnie, ani dla moich kolegów i nauczycieli.  

 

- Skąd się wzięła Pana pasja artystyczna? Czy 
już ucząc się w szkole podstawowej, malował 
Pan, rzeźbił, a także pisał wiersze? 

 

- W szkole podstawowej, podobnie jak wiele      
innych dzieci, zacząłem rysować. Lubiłem to,                            
a potem stało się to moją pasją. Zaczynałem                           
od rysowania komiksów, historyjek obrazkowych 
oraz pisania opowiadań fantastycznych. Później 
przyszła pora na poważniejsze malarstwo. Powsta-
wały pierwsze wiersze.  Zacząłem jeździć na plene-
ry i tworzyć własne kolekcje obrazów. Kilka lat  
temu zainteresowałem się rzeźbą. 

 

- Jak wiele prac artystycznych Pan już                          
stworzył? Jakiej tematyki one 
dotyczą?  

 

-  Namalowałem, narysowa-
łem już setki prac o różnej                        
tematyce. Często maluję                                
na zamówienie, na przykład                
pejzaże, portrety, architekturę. 
Dla siebie tworzę nieco inne         
prace, bardziej surrealistyczne                  
i fantastyczne.  

 

- Wiemy, że ma Pan jeszcze 
inne pasje: organizuje Pan                    
rajdy rowerowe i bierze w nich 
udział oraz pływa Pan                                
na kajaku. Prosimy,                                    
aby opowiedział nam Pan więcej o tych swoich 
pasjach. 

▲ Pan Wiesław Matysik maluje, rzeźbi, pisze                        
wiersze. 

- Interesuje mnie bardzo wiele rzeczy. To jest 
mój sposób na życie. Po prostu nie mam czasu się 
nudzić, bo zawsze mam co robić. Nie straszne mi 
żadne wyzwanie, zarówno artystyczne, jak i ży-
ciowe. Jeżeli coś mnie interesuje, to chcę spróbo-
wać to wykonać. Oprócz malowania uwielbiam 
wyjazdy rowerowe. Rocznie przejeżdżam około 
2,5 do 3 tysięcy kilometrów na rowerze. Od 
dwóch lat prowadzę tzw. „Siedleckie Koło Rowe-
rowe” i wyjeżdżamy raz w miesiącu w dużej                
grupie na dłuższe wycieczki, nawet na 100 kilo-
metrów. Trenuję też parakajakarstwo sportowe 
oraz biorę udział w zawodach w tej dyscyplinie.► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

▲ Pan Wiesław Matysik (pierwszy) na wyprawie                    

rowerowej. 
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► - Jak Pan radzi sobie w życiu codzien-
nym? 

 

- Radzę sobie dobrze. Prowadzę samochód, 
chodzę do fajnej pracy, spotykam się z przyja-
ciółmi, jeżdżę na koncerty. Żyję jak każdy, może 
z tą różnicą, że chyba bardziej doceniam pewne 
rzeczy, które innym przychodzą dużo łatwiej.   

 

- Jest Pan osobą niezwykle aktywną, pełną    
radości i optymizmu; kandydował Pan                               
w konkursie na „Człowieka Roku 2012”.                     
Czy miewał Pan takie chwile, w których                      
żałował Pan, że nie urodził się jako osoba    
zdrowa, w pełni sprawna? 

 

- Jestem niepełnosprawny od urodzenia                            
i od początku jakoś sobie radziłem. Nigdy nie 
żałowałem tego, że tak się stało. Ot taki los, czasem 
się zdarza. Jeżeli już spotka nas taki los, to trzeba 
się z nim pogodzić i starać sobie radzić najlepiej jak 
się da. Od tego mamy rozum w głowie, aby                          
przetrwać najgorsze rzeczy. Nigdy nie porównuję 
się do tych, co mają lepiej, łatwiej, bardziej dostrze-
gam tych, co mają znacznie gorzej i ciężej,                  
a też muszą sobie jakoś poradzić. To sprawia,                     
że doceniam jeszcze swoje możliwości i staram się 
je wykorzystać jak najlepiej. 

  

- Czy ma Pan jakieś motto życiowe, którym się 
Pan kieruje w życiu?  

 

- Cokolwiek robisz dla kogoś – rób to bezintere-
sownie. Jeżeli ktoś tego nie doceni, nie będziesz  
zawiedziony, a jeżeli doceni, będzie ci tym                      
przyjemniej.  

 

- Co powiedziałby Pan dzieciom, nastolatkom, 
załamanym z powodu swoich problemów                   
zdrowotnych? 

 

- Rób cokolwiek, co lubisz, rozwijaj się, czytaj, 
graj, maluj, spotykaj z ludźmi. Wówczas                                 
nie będziesz miał czasu, aby się załamywać i co 
gorsza—użalać nad sobą.  

- Jakie ma Pan plany na ten rok? Czy ma Pan 
marzenia, którymi mógłby się Pan z nami                  
podzielić? 

 

- Mam wiele takich małych celów do zrealizo-
wania. Marzę o tym, aby otworzyć kameralną                  
galerię,  gdzie będę mógł pracować i przyjmować 
gości. Może mi się uda, a jeżeli nie, to i tak jest    
cała masa fantastycznych rzeczy do zrobienia, 
miejsc do zobaczenia i ludzi do poznania. Mam 
nadzieję, że będzie ich dużo w tym roku, czego                    
i Wam życzę.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy 
powodzenia we wszystkich Pana planach życio-
wych! 

 

- Dziękuję bardzo i pozdrawiam Redakcję oraz 
Czytelników! ▪ 

 

Z Panem Wiesławem Matysikiem rozmawiali    
Karolina i Piotrek Siedleccy. 

 
Jeżeli macie pytania do Pana Wiesława, piszcie: 

diamir72@o2.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

▲ Na rowerze, tak zwanym Handbiku. 

JAK BYĆ NIELUBIANYM☺JAK BYĆ NIELUBIANYM☺JAK BYĆ NIELUBIANYM☺   

 Czyść paznokcie w czasie obiadu. 
 Zanim wyjdziesz z windy, wciśnij wszystkie 

guziki. 
 Nie rób nic, zanim cię nie poproszą dwa razy. 
 Zmieniaj kanały TV, nie pytając innych. 
 Siorb przy zupie.  
 Trzaskaj gumką od gatek.  
 Skup się na wygranej, a nie na fair play.  

 Czytaj ludziom przez ramię w autobusie. 
 Dotknij wszystkie czekoladki, zanim                     

wybierzesz tę, na którą masz ochotę. 
 Nie odpisuj na maile.  
 Nuć na koncertach. 
 Narzekaj, narzekaj, narzekaj. 
 Nie wywiązuj się z obietnic. 
 Kiedy skończysz żuć gumę, przylep ją pod 

krzesłem. 
 A co powinieneś robić, aby być                              

lubianym? ▪ 
 

Czekamy na Wasze propozycje!  
Kontakt: diamir72@o2.pl 

Źródło: znalezione w internecie 
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Przedstawiamy wybrane prace uczniów klas czwartych wykonane na V Ogólnopolski Konkurs Plastyczny                         
dla Dzieci organizowany przez KRUS. 

ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!ZWIERZAKI TO NIE PLUSZAKI!  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Julia Kielak, 4e ▲ Mikołaj Szynal, 4e 

▲ Maja Wójcik, 4a ▲ Hubert Szczepański, 4b 

▲ Mateusz Musiejewski, 4c ▲ Maja Misiak, 4c 

 

► 
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MAM TALENT 

fot. Przemek Piwowarski 

▲ Julia Przetakiewicz, 4d 

▲ Emilka Kołakowska, 4e 

◄ Anna Harcęko, 4e 

Która z tych prac najbardziej Wam się podoba? 

Piszcie: diamir72@o2.pl 

Prace zostały wykonane pod opieką p. Małgorzaty 
Kalańskiej. 

UŚMIECHNIJ SIĘ WIOSENNIE!UŚMIECHNIJ SIĘ WIOSENNIE!UŚMIECHNIJ SIĘ WIOSENNIE!   

GDZIE TO JEST? 

☺ Na lekcji plastyki pani każe przedstawić 
wiosnę. Pochodzi do Jasia i pyta: 

- Czemu nic nie narysowałeś? 
- Ale ja narysowałem. 
- A co? 
- Osła i łąkę. 
- A gdzie jest ta łąka? 
- Osioł zjadł.  
- A gdzie jest osioł? 
- A najadł się i poszedł. 
 
JAKI JEST NOWY NAUCZYCIEL? 
 

☺ - Jak tam wasz nowy nauczyciel przyrody? 
- pyta mama synka. 

- Nic nie wie, ciągle nas pyta. 

PODARUNEK BOCIANA 
 

☺ Przychodzi mała żabka do mamy żaby                   
i się pyta: 

- Mamo, jak ja się znalazłam na świecie? 
Na co mama żaba odpowiada: 
- Nie uwierzysz, ale przyniósł cię bocian. 

 
 POINFORMOWANY 

☺ Na peron wbiega zdyszany turysta. 
- Jaki to pociąg? - pyta konduktora. 
- Zielony. 
- Ale dokąd?! 
- Do połowy. 
 

OSTATNI 
 

☺ - Kto się śmieje ostatni? 
- Ten, któremu trzeba tłumaczyć dowcip. ▪ 
 

Wyszukał dla Was: Piotrek Siedlecki (3a) 
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NA ZDROWIE! 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (4f). 

Zapraszamy na kolejną opowieść o Super Marchewce. 
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SZKOLNY TURNIEJ ŁAMIGŁÓWKOWY 

Czy wyraz „integracja” można rozumieć tylko na jeden sposób? 

Rozwiązuj łamigłówki i zdobądź ocenę z języka angielskiego! Rozwiązania przekazuj swojemu nau-
czycielowi. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz „+”. Za trzy poprawnie rozwiązane 
zadania otrzymasz ocenę „5”. Najwytrwalsi łamigłówkowicze otrzymają dodatkowe nagrody.                                 
W tym miesiącu tematem przewodnim są to państwa członkowskie Unii Europejskiej.  Powodzenia! 
Good luck! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
                                       

 
 
 

 
 

 
 
Secret word: ________________________ 
 
 
Opracowała p. Olga Stojanowska (nauczyciel). 
 

 

 

 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENTSCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT  

 

Podajemy poprawne rozwiązania łamigłówek                         
z lutowego numeru gazety. 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT 

Secret word:  banknote 
1. bank;  2. credit card;  3. cash machine;  4. pocket money; 
5. expensive;  6. coin;  7. wallet;  8.price 
 

                          

      1                   

  2                       

  3                       

      4                   

        5                 

      6                   

      7                   

  8                       

                          

  9                       

      10                   

  11                       

    12                     

      13                   

                          

1. 

2. 

 

ANGIELSKIE POWIEDZENIA 
1. Time is money.                           
2. Fortune is fickle.      
3. Grasp all, lose all.                                     
4. A friend in need is a friend indeed. 
5. Grain by grain and the hen fills her belly. 
6. He is rich enough who wants nothing. 
 
POLSKIE POWIEDZENIA 
1. Kto płaci, wymaga. 
2. Kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada.      
3. Do odważnych świat należy.                    
4. Każdy jest kowalem swojego losu.            
5. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie. 
6. Do ciebie los się uśmiechnie.                      
7. Ziarno do ziarnka i zbierze się miarka. 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 11. 

12. 

13. 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 

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

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

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

   

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

„Nie ten jest mądry, kto wiele spraw umie, lecz kto złe od dobrego rozeznać rozumie”. 
Mikołaj Rej  

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nada-
wania  tytułów.  

Czekamy na Wasze prace. 
 Można je przekazywać osobiście opiekunowi  

redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                  
internetowy: diamir72@o2.pl  

 

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest 
również poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

Zespół redakcyjny: Marta Bajda, Michał Gutowski, Klaudia Kurowska, Janina Paradowska,                  
Karolina Siedlecka, Piotr Siedlecki, Oliwia Sionek, Oliwia Sobieszek, Dominika Wałęka,                     
Maria Wodnicka 

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: poniedziałek, godz.14.30 (czytelnia)                       

 

Fotografia została wykonana w czasie jednej                      
z wycieczek klas integracyjnych. 

 

Co przedstawia? W jakiej miejscowości                  
została wykonana? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 
do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl  

 

Podajemy rozwiązanie lutowej zagadki                     
fotograficznej. Fotografia przedstawia Roberta 
Lewandowskiego—polskiego piłkarza, rozgrze-
wającego się przed wejściem na boisko. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
fot. Mariola Siedlecka 


