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WITAMY!!!
Nadeszła wiosna, a wraz z nią kolejny trzeci numer naszej Gazetki Szkolnej.
Znajdziecie w nim wiele ciekawych wywiadów z naszymi gośćmi, nauczycielami
i uczniami. Będziecie mogli zapoznać się z najważniejszymi aktualnościami
i ciekawostkami z X LO. Na koniec możecie sprawdzić co warto przeczytać,
obejrzeć lub posłuchać w czasie wakacji. Zachęcamy do lektury. Pozdrawiamy
serdecznie.
Redakcja

Skład Redakcji:
Koordynator: mgr Paweł Borowiecki – pedagog specjalny
Redaktor naczelny: Dawid Owczarek – klasa 2B
Redaktorzy: mgr Kinga Piasta – opiekun Samorządu Uczniowskiego, Bartłomiej Bińkowski – klasa
1B, Emilia Cieciora – klasa 2B
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WIADOMOŚCI Z X LO

Podsumowanie akcji pomocy Polakom na Kresach
18 lutego w gmachu się XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Henryka
Jankowskiego „Kuby” w Warszawie z udziałem Aurelii Michałowskiej Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Doroty Skrzypek - Mazowieckiego
Wicekuratora Oświaty odbyło się uroczyste spotkanie podsumowujące
„Świąteczna Akcja Paczka 2018”. Wśród uczestników spotkania byli min.: prof.
Łukasz Szumowski – Minister Zdrowia, przedstawiciele Kancelarii Senatu RP,
Przemysław Sypniewski – prezes Zarządu Poczty Polskiej, Bogdan ŚcibutKomendant Główny OHP, Artur Wolter – Prezes Zarządu Fundacji „Kresy
w Potrzebie – Polacy Polakom”. W tak zaszczytnym gronie naszą Szkołę
reprezentowali Katarzyna Szydło z klasy 2A i Dawid Owczarek z klasy 2A
(przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego – organizatora akcji w naszej Szkole)
wraz z opiekunami p. Kingą Piasta i p. Edytą Stępniewicz – koordynatorami
Szkolnego Klubu Wolontariatu.
W grudniu 2018 r. roku organizatorzy wraz z uczestnikami akcji,
odwiedzili Polaków mieszkających na terenie Białorusi i Litwy, przekazując im
ponad 850 paczek żywnościowych. W przygotowaniu akcji – zbieraniu darów
brały udział 54 szkoły z całego województwa mazowieckiego (w tym nasze X LO)
oraz przedstawicie 10 jednostek Ochotniczych Hufców Pracy. Podczas spotkania
podsumowano dotychczasowe działania, wręczono podziękowania dla osób
i instytucji zaangażowanych w realizację tej szlachetnej misji oraz omówiono
harmonogram działań podczas kolejnej edycji akcji, organizowanej przed
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świętami wielkanocnymi. To wspaniałe wydarzenie, okazja do spotkania tylu
osobistości oraz przekonanie, że byliśmy częścią wielkiej akcji pomocy, że
dołożyliśmy „naszą” cegiełkę wsparcia dla Rodaków żyjących na Kresach.
Z pewnością na długo zapadnie w naszej pamięci i sercach.
Przypomnijmy, zatem: na przełomie listopada i grudnia w naszej Szkole
zebraliśmy prawie 30 kg żywności oraz ponad 12 kg chemii gospodarczej, które
następnie radomski oddział OHP dostarczył na miejsce zbiórki. W tym miejscu
chcielibyśmy podziękować całej społeczności szkolnej za dar serca i już dziś
zaprosić do wielkanocnej edycji akcji „Pomoc Polakom na Kresach”, bo pomaganie
jest dziecinnie proste i warto pomagać!!!
Pamiętajmy o słowach naszego papieża Polaka św. Jana Pawła II: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Sukces naszych Historionautów
„Historionauci” to program
edukacji historycznej, którego
organizatorami
byli:
Centrum
Edukacji
Obywatelskiej
i
Narodowy
Instytut
Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.
Skierowany był do uczniów szkół
podstawowych (klas VI- VIII),
gimnazjalnych i ponadpodstawowych. Do programu przystąpiło
kilkadziesiąt placówek z całej
Polski.
Przez
kilka
miesięcy
uczestnicy
szukali
śladów
przeszłości w wybranych muzeach,
zarówno
w
narodowych
jak
i regionalnych. W ramach swoich
działań uczniowie pisali artykuły
oraz tworzyli padlety opowiadające
o
odzyskaniu
niepodległości
poprzez
opisanie
historii
wybranego
eksponatu:
obrazu,
grafiki, dokumentu, fotografii,
przedmiotu codziennego użytku.
Uczniowie z X LO im. S. Konarskiego: Gabriel Głuch i Krzysztof Kośla
z klasy 3A wraz z paniami nauczycielkami: Danutą Karoń i Ewą Wziątek nawiązali
współpracę z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu. Podczas lekcji, którą
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poprowadził pan Krzysztof Skarżycki zwiedzili wystawę pt. „Radomianie na
drodze do niepodległości”, obejrzeli eksponaty i poznali ich historię.
Ostatecznego wyboru dokonali po konsultacjach z pracownikiem muzeum.
Eksponatem, który szczególnie ich zainteresował był puchar marszałka
Hindenburga. Poprzez jego historię opowiedzieli o odzyskaniu niepodległości
w Radomiu Obiekt został sfotografowany i opisany, a efektem końcowym było
stworzenie padletu i napisanie artykułu historycznego: „Puchar żelaznego
bohatera – żelaznego czasu. Kielich Paula von Hindenburga w Muzeum imienia
Jacka Malczewskiego w Radomiu”.
Praca uczniów z Konarskiego została wyróżniona przez profesjonalne jury
i po dwuetapowej ocenie merytorycznej znalazła się w gronie 14 najlepszych
artykułów, które zostały opublikowane na portalu:
https://www.historiaposzukaj.pl/miejsca,907,historionauci_puchar.html?fbclid=I
wAR3xmRp2dO8cMSpKI_gKFCylQlhCpAnDuxYxGoFAaWuuh2bQO3a8xFHyn-M
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Spotkanie Włącz Integrację
W ramach kolejnego spotkania z cyklu
"Włącz
Integrację"
nasze
liceum
odwiedzili goście z Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy (woj. wielkopolskie):
pani Mariola Olejniczak i pan Paweł
Bąkowski. Poprowadzili warsztaty dla klas
pierwszych pt. "(Nie)sprawni w kulturze".
Skupiliśmy się głównie na osobach
z zaburzeniami wzroku (niewidomych,
ociemniałych
i
niedowidzących).
Wykonywaliśmy ćwiczenia z zasłoniętymi
oczami, dowiedzieliśmy się w jaki sposób
osoby niewidome odbierają świat i jak
funkcjonują na co dzień, dowiedzieliśmy
się czym są tyflografiki i poznaliśmy gry
dla osób niewidomych. Dzięki warsztatom
przekonaliśmy się, że osoby z różnymi
niepełnosprawnościami mają prawo i mogą
uczestniczyć w kulturze (np. zwiedzaniu
muzeum) tak jak każdy z nas. Dziękujemy
za niezwykle inspirujące spotkanie.
Kartka z kalendarza świąt nietypowych
Styczeń
1 – Światowy Dzień Pokoju
4 – Światowy Dzień Braille’a
8 – Dzień Sprzątania Biurka
14 – Dzień Osób Nieśmiałych
15 – Dzień Wikipedii
23 – Dzień Pisma Ręcznego
26 – Dzień Transplantologii
27 – Dzień Pamięci o Ofiarach Holocaustu
28 – Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych
31 – Międzynarodowy Dzień Przytulania
Luty
2 – Dzień Pozytywnego Myślenia
4 – Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem
6 – Dzień Bezpiecznego Internetu
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11 – Światowy Dzień Chorego, Światowy Dzień Osób Bezdomnych
14 – Dzień Osób Chorych na Padaczkę
17 – Światowy Dzień Kota
21 – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, Międzynarodowy Dzień
Psychologa
23 – Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją
26 – Dzień Dinozaurów
27 – Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych
Marzec
1 – Światowy Dzień Świadomości Autoagresji
3 – Światowy Dzień Dyskalkulii
12 – Dzień Matematyki
14 – Dzień Liczby Pi
15 – Światowy Dzień Poezji
18 – Europejski Dzień Mózgu
21 – Światowy Dzień Zespołu Downa, Światowy Dzień Walki z Dyskryminacją
Rasową
22 – Światowy Dzień Wody
23 – Dzień Windy
27 – Międzynarodowy Dzień Teatru
28 – Międzynarodowy Dzień bez Kłamstwa

NASI GOŚCIE: WYWIAD
Z KATARZYNĄ DINST
W poprzednim numerze naszej
gazetki pisaliśmy o Międzynarodowym
Dniu Osób z Niepełnosprawnością, który
obchodziliśmy 3 grudnia. Z tej okazji
naszą szkołę odwiedziła wtedy pani
Katarzyna Dinst. Poniżej przedstawiamy
krótki wywiad, którego udzieliła naszej
redakcji.
Opowiedz proszę trochę o sobie, czym
się zajmujesz na co dzień, czym się
interesujesz?
Pracuję, dużo pracuję. Po pracy mam rehabilitację, albo ćwiczę sama w domu.
Interesuję CSR-em, czyli społeczną odpowiedzialnością biznesu, zrównoważonym
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rozwojem, a także wolontariatem pracowniczym. Na co dzień zajmuję się tymi
zagadnieniami w swojej pracy. Poza pracą, którą lubię, spędzam czas na czytaniu
książek, gotowaniu i oglądaniu seriali. Uwielbiam podróżować, poznawać nowe
kraje, ich jedzenie, przyprawy, zwyczaje, tradycje oraz zabytki. Polecam
podróżować zwłaszcza kiedy jest się studentem. Kraje Unii Europejskiej oferują
wiele zniżek, a do wielu miejsc można wejść za darmo, np. do Luwru, do Muzeum
Orsay, na Łuk Triumfalny.
Wyjaśnij krótko i przystępnym językiem naszym czytelnikom na czym polega
achondroplazja?
Achondroplazja, to schorzenie genetyczne, powoduje że nogi i ręce nie rosną
w tym samym tempie co u przeciętnego dziecka, przez co człowiek jest o wiele
niższy. To schorzenie jest dziedziczne, ale znam rodziców, którzy mając tę wadę
wrodzoną mają zdrowe dzieci. Achondroplazja najczęściej przydarza się, jeśli
można to tak ująć, zdrowym rodzicom. Tak było z moim rodzicami. Oboje są
zdrowi, a w rodzinie nie było osoby z moim schorzeniem. Achondroplazja
powstaje poprzez mutacje jednego genu. Rodzice nie mają na to wpływu. Kiedy
kobieta jest w około 32 tygodniu ciąży, ginekolog poprzez wykonanie badania USG
jest w stanie wykryć, czy dziecko może urodzić się z achondroplazją. Mierząc
kość udową dziecka będącego w płodzie jest w stanie określić, czy ona rośnie
prawidłowym tempem, czy też nie. Aby sprawdzić czy dziecko ma achondroplazję
można po jego urodzeniu wykonać badanie genetyczne.
Jak narodził się pomysł na stworzenie twojej fundacji? Czym się ona
zajmuje?
Pomysł założenia Fundacji Rodzic Nie Pęka zrodził się z potrzeby pomocy
rodzicom, którzy mają dzieci z niepełnosprawnościami, a także dla samych osób
z niepełnosprawnościami. Celem fundacji jest udzielenie kompleksowego wsparcia
tym osobom na każdym etapie ich życia. Ponadto fundacja jako pierwsza w Polsce
prowadzi działania na rzecz rodziców i dzieci mających achondroplazję lub inne
wady kostne (osoby niskorosłe). Organizujemy warsztaty, sieciujemy rodziców,
udzielamy porad, np. do jakiego lekarza należałoby się udać, jakie badania
wykonać. Przeprowadziłyśmy też kampanie i działania rzecznicze na rzecz osób
niepełnosprawnych i ich rodzin. Prowadziłyśmy cykl wywiadów z osobami
z achondroplazją, pt. „Wzrost szczęścia nie daje”. Zachęcam od wejścia na
stronę internetową fundacji, w zakładce projekty możecie dowiedzieć się co
udało nam się wykonać.
Co znajdziemy na Twoim kanale na YouTube i skąd pomysł na jego
utworzenie?
Dużo pozytywnej energii i wiedzy o niepełnosprawności, a to wszystko podane
z uśmiechem. Mój kanał „Kasia Działa”, założyłam z ogromnej potrzeby
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przełamania pewnych stereotypów, uprzedzeń i barier mentalnych związanych
z niepełnosprawnością. Moje koleżanki i koledzy z pracy wiedzą, że jestem osobą
z niepełnosprawnością. Często pytali mnie o różne kwestie w tym temacie, np. jak
przy moim niskim wzroście radzę sobie w sklepie, jak powinni zwracać się do
osoby na wózku, żeby jej nie urazić, itp. Wówczas pomyślałam sobie, że pewnie
takich osób jest więcej, chętnie dowiedzieliby się więcej na temat
niepełnosprawności, ale obawiają się pytać. Wychodzą z założenia, że mogą kogoś
niechcący urazić. Ja zawsze powtarzam, trochę żartobliwie, żeby się nie obawiali,
w szkole nie ma przedmiotu, który uczyłby o niepełnosprawności, o tym, że ludzie
mogą inaczej wyglądać, poruszać się, wypowiadać.
Jakiś czas temu miałaś okazję odwiedzić naszą szkołę. Przypomnij krótko co
u nas robiłaś i jakie były twoje wrażenia po wizycie u nas?
Przyjechałam do waszej szkoły, X LO im. Stanisława Konarskiego z Oddziałami
Integracyjnymi w Radomiu, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób
z Niepełnosprawnościami, aby opowiedzieć uczniom o osobach niskiego wzrostu
w Polsce, o tym jak ja funkcjonuje w społeczeństwie i z jakimi spotykam się
wyzwaniami. Bardzo się cieszę z tego spotkania i zaproszenia jakie otrzymałam.
Uczniowie zadawali ciekawe pytania po mojej prezentacji. Najbardziej zapadło mi
w pamięć czytanie wszystkich informacji na slajdach przez jednego z uczniów
z autyzmem. Był bardzo dobrym lektorem. Miło wspominam rozmowę z Panem
Dyrektorem i jego otwartą postawę wobec uczniów z niepełnosprawnościami.
Jakie są twoje plany i pomysły na najbliższą przyszłość?
Moje plany na najbliższą przyszłość to pisanie scenariuszy do nowych odcinków
„Kasia Działa”, nauka języka obcego. Myślę też o dodatkowych działaniach EXTRA
na kanale, dlatego zachęcam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka
i oglądania na bieżąco. Dobrej energii i wiedzy nigdy dość. Myślę, że za jakiś
czas ponownie odwiedzę Wasze liceum podczas organizowanej przez Was
konferencji.

NASI GOŚCIE: WYWIAD Z MARIOLĄ OLEJNICZAK
Po odbyciu bardzo ciekawych warsztatów z naszymi uczniami pani Mariola
Olejniczak – kierownik Działu Edukacji Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
udzieliła wywiadu naszej redakcji.
Proszę opowiedzieć nam trochę o sobie i o miejscu, w którym Pani pracuje?
Jestem doktorantką Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, a zawodowo historyczką, pedagogiem, muzealniczką i animatorka
kultury. Prywatnie jestem kobietą o kreatywnym bałaganie w głowie, uzależnioną
od czekolady i dobrej muzyki. Lubię długie spacery nad brzegiem morza,
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zbieranie kasztanów i gorąco kawę nawet w upały. Z racji swych umiejętności,
wiedzy i pracy zawodowej zajmuję się szeroko pojętą edukacją kulturową.
Interesuje się tematem osób niepełnosprawnych w kulturze. Piszę edukacyjne
programy muzealne. Wiele z nich było wielokrotnie nagradzanych i wyróżnianych
w konkursach muzealnych. Organizuję imprezy plenerowe, wystawy czasowe,
różnego rodzaju akcje społeczne. Od 10 lat pracuję w Muzeum Pierwszych
Piastów na Lednicy, gdzie jestem Kierowniczką Działu Edukacji Muzealnej. Nasze
muzeum położone jest na malowniczej wyspie na jeziorze Lednickim.
W średniowieczu był to jeden z najważniejszych ośrodków państwa pierwszych
Piastów. To tutaj Mieszko I przyjął chrzest.

Proszę wyjaśnić krótko na czym polega projekt „(Nie)Sprawni w kulturze”
i jak powstał pomysł na niego?
Projekt powstał w oparciu o hasło „Jutro zaczyna się dziś!” Ucząc nasze dzieci
dziś, powinniśmy myśleć o tym, jakich będziemy mieli dorosłych za kilkanaście lat.
Edukacja według nas ma aktywnie kształtować młodych ludzi, w oparciu o analizę
zjawisk, jakie występują we współczesnym świecie. Analiza taka wskazuje wiele
obszarów, w których należy wprowadzić zmiany, w związku z potencjonalnymi
i istniejącymi już zagrożeniami jak… brak empatii, zmniejszająca się tolerancja
na to, co „inne”, brak zrozumienia i wsparcia wobec drugiego człowieka, niechęć.
Chcemy pokazać, że kultura powinna być dostępna i otwarta dla wszystkich i, że
osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogą w niej uczestniczyć tak jak każdy.
Nasz program edukacyjny chcemy oprzeć o metody nauczania głoszone przez
Johna Deweya – amerykańskiego filozofa, psychologa i pedagoga. Badacz ten, tak
jak i my twierdził, że doświadczenie jest źródłem zdobywania i weryfikowania
wiedzy. Zgodnie z myślą pedagogiczną Deweya, w trakcie uczestniczenia
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w naszym programie odbiorcy będą poddani działaniom, polegającym na
rozwiązywaniu różnych sytuacji i problemów, w których znajduje się człowiek
żyjący z niepełnosprawnością, dzięki czemu odbiorca bardziej pozna ten ich świat
i dowie się jak należy w nim postępować.
Jakiś czas temu wraz ze swoim kolegą miała Pani okazję odwiedzić Radom
i naszą szkołę. Przypomnijmy krótko co u nas robiliście i jakie były Państwa
wrażenia po wizycie u nas?
Będąc w Waszej szkole, przeprowadziliśmy nasz program wśród klas I. Młodzież
zapoznała się z zagadnieniami, które były dla nich zupełnie nowe. Dowiedzieli się,
czym jest ścieżka dostępu, co to tyflografika czy np. jak prawidłowo pomóc
osobie niewidomej. Sprawdzili na sobie, w jaki sposób wykonuje się pewne
czynności, kiedy ma się odjęty zmysł wzroku. Wśród zadań była gra w „Chińczyka”
czy domino dla osób niewidomych. Uczestnicy zobaczyli również sprzęty, które
ułatwiają osobom niewidomym funkcjonowanie w rożnych sytuacjach, np. białe
laski, czujniki pomiaru cieczy, skarpetniki czy piłkę do goalballa. Obserwowaliśmy
reakcje młodzieży i chcemy wierzyć, że nasza wizyta zapisze się w ich pamięci.
Świat osób z dysfunkcjami często wygląda inaczej niż świat, który my sobie
wyobrażamy. Jednak zmieniając swoją perspektywę, doświadczając świata
w sposób, który na co dzień jest dla nas odległy pozwalamy sobie na poznanie
tego, co „niewidzialne”. Dlatego też, naszym celem było ukazanie tego, że każdy
z nas może być inny, jednak wszyscy jesteśmy równi.
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Jakie plany i pomysły na najbliższą przyszłość ma Wasze muzeum?
W najbliższej przyszłości nasze Muzeum, rozpoczyna w ramach działań Kultury
Dostępnej, uruchamianie kolejnych programów skierowanych do poszczególnych
grup z różnymi dysfunkcjami. W sezonie turystycznym 2019 uruchomione
zostają:
- Pokonać niemożliwe – program dla osób z dysfunkcją ruchu,
- Zobaczyć niewidzialne – program dla osób niewidomych i niedowidzących,
- Usłyszeć ciszę – program dla osób z dysfunkcją słuchu,
- Uzyskać akceptację - program dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Mimo tego, że nasze Muzeum jest placówką o profilu archeologiczno –
historyczno – etnograficznym to nie boimy się realizować programów społecznych
jak np. (Nie)sprawni w kulturze. Nasze działania wykraczają dość często poza
tzw. biały sześcian, a wiec mury muzeum. Dlatego też nadal planujemy akcje
społeczne i działania, które pozwolą zaistnieć nam w przestrzeniach miejskich,
bowiem wierzymy, że i w takich działaniach możemy realizować naszą edukacyjną
misję, mówiącą o tym, że jej głównym celem jest rozbudzanie pragnień, uczuć,
odczuć i wrażliwości, zarówno tej wobec drugiego człowieka, jak i tej wobec
sztuki, kultury czy historii. Muzeum dla nas jest
- miejscem refleksji na temat historii i jej wpływu na teraźniejszość,
- miejscem zaspokajania różnorodnych potrzeb odbiorców oraz rozwój ich
indywidualnych kompetencji i wrażliwości,
- miejscem wymiany poglądów i myśli,
- miejscem sprzyjającym budowaniu i przebudowywaniu więzi społecznych oraz
podejmowanie dyskusji o najważniejszych problemach, zarówno społeczności
lokalnej, jak i świata otaczającego nas współcześnie
Właśnie w oparciu o te założenia budujemy nasze programy edukacyjne!
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WYWIAD Z NASZYM NAUCZYCIELEM

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z naszym nauczycielem
wychowania fizycznego, panem Wojciechem Pawłowskim.
Dlaczego zdecydował się Pan wybrać zawód nauczyciela wychowania
fizycznego?
Moim marzeniem zawsze było bycie przy sporcie. Byłem czynnym zawodnikiem
piłki nożnej przez ponad 25 lat, dlatego nie wyobrażam sobie nie funkcjonować
w tej dziedzinie. Po zakończeniu przygody z piłką zająłem się już tylko pracą
w szkole oraz trenowaniem dziewcząt z Luksu Sportowej Czwórki.

Jaka dyscyplina sportowa z dzieciństwa była Pana ulubioną?
W dzieciństwie na moim podwórku na osiedlu Ustronie dominowała tylko
i wyłącznie piłka nożna. Każdy chciał być piłkarzem, dlatego nie miałem innego
wyjścia. Piłka nożna to moje drugie Ja. W Polsce mamy 38 mln trenerów. Każdemu
wydaje się, że strzelanie bramek to taka prosta sprawa, ale droga do zdobycia
gola w meczu na wysokim poziomie jest bardzo długa.
W dzieciństwie był Pan dobry z WF-u?
W dzieciństwie byłem bardzo dobry z w-fu. Pamiętam, że w Szkole Podstawowej
nr 4 na ulicy Osiedlowej zawsze byłem wystawiany na różnego rodzaju zawody.
Począwszy od historycznego telewizyjnego Turnieju 5 Milionów prowadzonego
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przez śp. redaktora Marka Grota, a skończywszy na zawodach na szczeblu miasta,
gminy, powiatu i ogólnopolskim. W tamtych czasach sport to był sens życia!!!

Lubi pan swoją prace?
Tak, bardzo lubię. Pracowałem wcześniej w ZSO nr 4 z Oddziałami Sportowymi,
mając do czynienia z klasami sportowymi. Praca w X LO jest zupełnie inna i tak
naprawdę trzeba ją dobrze zrozumieć. Ale ta szkoła ma swój klimat i czuję się
tutaj bardzo dobrze.
Czy gdyby miał Pan wybrać zawód ponownie, to nadal wybrałby wychowanie
fizyczne?
Tak, pewnie jeszcze raz bym wybrał ten zawód, bo będąc w sporcie praktycznie
przez całe życie, nie wyobrażam sobie że mogłoby być inaczej.
Jakie cechy powinien posiadać według Pana dobry WF-ista?
Żeby być dobrym nauczycielem WF-u trzeba przede wszystkim kochać sport
oraz rozumieć potrzeby danej szkoły, środowiska oraz uczniów.
Jak ocenia Pan swój kontakt z uczniami?
Wydaje mi się że mam dobry kontakt z uczniami. Staram się odbierać na tych
samych falach co uczniowie, oczywiście z zachowaniem pewnego dystansu.
I w myśl zasady: trochę kija, trochę marchewki.
A tak na koniec… umie Pan może zrobić szpagat?
Szpagat… haha. Jakieś 10 lat temu pewnie tak, ale po 40-stce to wszystko
przychodzi już trudniej :)
Dziękujemy bardzo za rozmowę.
Dziękuję również i pozdrawiam serdecznie.
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KĄCIK SPORTOWY
BARTEK – NASZ SZKOLNY MISTRZ PŁYWACKI
Bartłomiej Bińkowski z klasy 1B pomimo swojej
niepełnosprawności ruchowej jest doskonałym sportowcem.
Zobaczcie co opowiedział nam o sobie i swojej ulubionej
dyscyplinie.

Od ilu lat uprawiasz pływanie i jak to się zaczęło? Skąd wzięło się twoje
zamiłowanie do tej dyscypliny sportu?
Zacząłem pływać gdy miałem 5 lat. Na początku była to forma rehabilitacji,
natomiast zawodowo pływam już od 3 lat. Szczerze powiedziawszy, wszystko
zaczęło się przypadkowo, gdyż wcześniej grałem w bilarda. Później moja
rehabilitantka podała mojemu tacie numer telefonu do mojego obecnego trenera.
Wkrótce potem poszedłem na pierwszy trening i od razu dowiedziałem się co
chce w życiu dalej robić.
Opowiedz nam na jakich dystansach pływasz?
Wraz z moim trenerem próbujemy sprawdzać się na różnych dystansach.
Zazwyczaj jest to: 50m, 200m i 400m. Moim ulubionym dystansem jest 200m,
gdyż tutaj potrzebna jest wytrzymałość i można najlepiej rozplanować wyścig.
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Powiedz nam jak wyglądają twoje treningi i gdzie się odbywają?
Treningi mam 5 razy w tygodniu. Średnio na treningu pływam 5-6 km. Do tego
dochodzą jeszcze inne ćwiczenia poza basenem. Pływanie jest jedną
z najbardziej wyczerpujących dyscyplin wysiłkowych, ale na szczęście w basenie
się tego zbytnio nie odczuwa, bo człowiek w wodzie się nie poci ;) Trenuję
w Radomiu na pływalni ,,Orka”. Bardzo lubię tę pływalnię. Jest to typowo
sportowy basen, na którym przygotowuję się do zawodów.
Opowiedz trochę o swoich sukcesach i o zawodach, w których brałeś udział.
Miałem okazję czterokrotnie brać udział w Mistrzostwach Polski dla osób
niepełnosprawnych. W pierwszych, w których brałem udział zająłem 2 miejsce,
natomiast w pozostałych trzech było to 1 miejsce. Odbywały się one
w: Warszawie, Łodzi, Szczecinie i Krakowie. Brałem również udział w tzw.
zawodach otwartych, na które przyjeżdżali zawodnicy z kilkunastu państw.
Czułem się wtedy jak na mistrzostwach świata. Rozgrywane są także różne inne
zawody w pływaniu dla osób niepełnosprawnych rangi radomskiej, wojewódzkiej
i ogólnopolskiej. Odbywają się one w kategorii juniorskiej od 5 do 18 lat oraz
seniorskiej od 18 lat wzwyż. Moim zdaniem to jest piękne, że istnieją takie
zawody. Dzięki temu osoby niepełnosprawne które chcą w swym życiu coś robić
mogą w nich aktywnie uczestniczyć.
Zawodnicy z jakimi rodzajami niepełnosprawności biorą udział w zawodach?
Rodzajów niepełnosprawności na zawodach jest bardzo dużo. Są zawodnicy
z niepełnosprawnościami ruchowymi, niewidomi, po amputacjach niektórych
kończyn.
Jak wygląda wyścig pływacki osoby niewidomej?
Zawodnik zazwyczaj płynie sam, bez przewodnika. Natomiast przed ścianą trener
wydaje specjalną komendę, dotykając białą laską głowy pływającego. Sygnalizuje
w ten sposób, że za chwile będzie ściana i należy przygotować się do zwrotu.
Istnieją też nieraz sygnały dźwiękowe w ścianach basenu.
Bardzo dziękujemy Ci za rozmowę i życzymy dalszych sukcesów.
Również dziękuję.
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TURNIEJ SIATKARSKI W X LO
Niedawno odbyły się w naszej szkole mistrzostwa w piłce siatkowej.
W turnieju brały udział wszystkie klasy (oprócz klasy 1C) z lepszym oraz
słabszym efektem. Graliśmy do dwóch wygranych setów. W meczu otwarcia
bardzo dobrze przygotowana klasa 2A rozegrała swoje pierwsze spotkanie
z klasą 1D, która wraz z resztą klas pierwszych debiutowała na turnieju. Po
wielkich staraniach zawodników klasy 1D nie udało im się wygrać tego spotkania,
przegrali oni 2:0 (25:12, 25:17).

Drugim meczem rozgrywanym w turnieju był pojedynek klasy 3A z klasą 2B.
Żadna z tych klas nie mogła
czuć się faworytem, co później pokazał
emocjonujący mecz. Klasa 2B zmotywowana porażką w poprzednim roku
w pierwszej rundzie wygrała mecz 0:2 (20:25, 20:25), dzięki czemu stała się
drugim finalistą.
Kolejnym spotkaniem był pojedynek również silnej w tym roku klasy 3B
przeciwko 1A. Mecz zakończył się gładkim zwycięstwem klasy 3B 2:0 (25:9,
25:13).
Czwartym i ostatnim meczem pierwszej fazy rozgrywek był pojedynek 3C
z klasą 1B. W tym meczu również nie można było określić faworyta. Oba zespoły
wyglądały na dobrze zmotywowane i przygotowane. Walka na boisku była bardzo
zacięta. Pierwszy set wygrali zawodnicy klasy 1 pokonując przeciwników (25:22),
jednak kolejna część meczu należała do klasy 3 która ostatecznie odniosła
zwycięstwo ustalając wynik na 2:1 (22:25, 25:23, 15:10). Do fazy pucharowej
trafiły cztery klasy mające grać w systemie każdy z każdym. Finałowa runda
rozpoczęła się pojedynkiem 2A z klasą 3C. Widocznym faworytem pojedynku była
klasa 2A. Pojedynek skończył się szybkim pogromem. Klasa 3 „przespała” całe
spotkanie przegrywając je 2:0 (25:6, 25:7).
Następnym spotkaniem był mecz klas 3B z 2B nazwany przez
obserwatorów derbami „bio-chemów''. W roli faworyta występowała klasa 3B,
jednak podbudowana pierwszym sukcesem w turnieju klasa 2B nie chciała stać na
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przegranej pozycji. Pierwszy set bez większych trudności wygrała klasa 3 (25:13).
Jednak 2B w drugim secie tak mocno się sprężyła, że ostatnimi punktami wyrwała
zwycięstwo (24:26). Było już 1:1 w setach. Rozpoczął się tie-break, którego klasa
2B nie zdołała wygrać, przez co przegrała ostatecznie 2:1.
Kolejnym meczem był pojedynek pomiędzy klasami trzecimi. 3B mierzyła
się z klasą 3C która wyrastała niestety na przysłowiowego „chłopca do bicia”. 3B
wygrała to spotkanie 2:0 (25:19, 25:19). Przez chwilę usiadła na fotel lidera.
W następnym spotkaniu klasą 3B zmierzyła się z 2A i walczyła o trzecie
zwycięstwo oraz wygranie całego turnieju. Oba zespoły były bardzo dobrze
przygotowane technicznie oraz mentalnie. 2A rozegrała wspaniałe spotkanie
wygrywając 2:0 (25:15, 25:10) i pokonując liderów. Po tym meczu klasa 2A
znalazła się na pierwszym miejscu.
Następnie klasa 2B podejmowała klasę 3C. Pierwszy set klasa 2 rozegrała
bardzo dobrze i mądrze taktycznie wygrywając (25:19). W drugim secie klasa
2 strasznie się pogubiła przegrywając (19:25). Tie-break był bardzo zacięty.
Obie klasy walczyły do końca, jednak ostatecznie to klasa 3 wygrała (13:15)
ustalając wynik meczu na 2:1.
Meczem zamykającym turniej było spotkanie na pierwszy rzut oka
wyglądający na pojedynek „Dawida z Goliatem”. W tym meczu zmierzyły się klasy
2A chcąca przypieczętować mistrzostwo szkoły z klasą 2B, która miała jeszcze
teoretyczne szanse na brązowy medal. Pierwszy set był całkiem wyrównany,
jednak pod koniec seta klasa 2B po kilku błędach musiała uznać wyższość rywali
przegrywając (25:17). W drugim secie klasa 2B weszła na boisko silnie
zmotywowana, dzięki czemu po pięknym pojedynku wygrali (23:25), kolejny raz
wyrywając przeciwnikom seta. W tie-breaku świetną postawą na serwie popisał
się jeden z zawodników klasy 2B, który pomógł zespołowi wyjść na prowadzenie
(1:8). Niestety po zmianie stron zespół 2A przycisnął przysłowiową śrubę rywalom,
dzięki czemu wygrali całe spotkanie 2:1 (25:17, 23:25, 15:11).
Oto wyniki:
MISTRZOWIE:
Klasa 2A – 6 pkt., bilans setów (6:1)
Vice mistrzowie:
Klasa 3B – 4 pkt., bilans setów (4:3)
3. miejsce:
Klasa 3C – 2 pkt., bilans setów (2:5)
4. miejsce:
Klasa 2B – 0 pkt., bilans setów (3:6)
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KĄCIK CIEKAWOSTEK
Może film?
Film „Zmartwychwstały” w reż. Kevina
Reynoldsa na pierwszy rzut oka wygląda jak
kryminał. Opowiada on o śledztwie w sprawie
wykradnięcia ciała Chrystusa przez jego
uczniów,
jak
twierdzili
faryzeusze
i Rzymianie. Prawda jednak okazała się inna
Jezus prawdziwie zmartwychwstał. Film
bardzo realnie pokazuje sytuacje opisaną w
Biblii, lecz opowiedzianą z innej perspektywy,
oczami pewnego Rzymianina próbującego
dociec prawdy. Co go spotkało? Dlaczego
postanowił porzucić swoje stanowisko? Co
spowodowało zderzenie się z prawdą? Tego
wszystkiego dowiecie się oglądając film,
który może być świetną propozycją w
okresie poprzedzającym Święta Wielkanocne.

A może książka?
Książka Wojciecha Drewniaka pt: „Historia
Bez Cenzury 2 – polskie koksy” opowiada i
przybliża nam historie naszych polskich
bohaterów. Jest to bardzo przyjemna
odskocznia od typowej lekcji historii, która
niekiedy potrafi zanudzić. Pan Wojciech w
swojej
książce
przytacza
również
różnorakie ciekawostki, o których wielu
ludzi nie wiedziało i jakich na pewno nie
dowiesz się na lekcji historii. UWAGA!
Książka zawiera treści nieodpowiednie dla
dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe.
Jeśli jest to dla Ciebie poważny problem,
zrezygnuj z dalszego czytania... chociaż
pewnie będziesz żałował ;)
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Posłuchajmy czegoś ciekawego!
Armin van Buuren to holenderski DJ,
producent muzyki trance z wykształcenia
prawnik. Przez wielu ludzi jest uważany za
najlepszego DJ-a na świecie. Jego
największymi hitami są m.in.: „Blah Blah
Blah”, „Great Spilit”, „Beautiful Life”.
Jego najnowsza płyta „A State of Trance
2019” ukaże się w maju tego roku.

ŻYCZYMY UDANYCH I BEZPIECZNYCH WAKACJI !!!
DO ZOBACZENIA W KOLEJNYM NUMERZE !!!
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