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 Dnia 28 listopada 

2019 roku w ramach Szkol-

nych Dni Integracji ucznio-

wie naszej szkoły mieli oka-

zję uczestniczyć w jedena-

stym już spotkaniu z cyklu 

Człowiek bez barier.  

 Tegoroczna edycja była 

szczególna pod wieloma względa-

mi. Dotychczas zapraszaliśmy tyl-

ko osoby dorosłe. W tym roku 

bohaterem spotkania był siedem-

nastoletni Mistrz Polski i Vice 

Mistrz Świata w Armwreslingu  

Dominik Zaorski. Towarzyszył mu 

jego tata, trener i mentor Damian 

Zaorski. 

 Dominik zaraz po urodze-

niu zapadł na bardzo groźne zaka-

żenie organizmu zwane sepsą. 

Wskutek tego zaka-

żenia stwierdzono  

u niego spastyczną 

postać mózgowego 

porażenia dziecię-

cego. W konse-

kwencji chłopiec ma 

duże trudności  

z nauką chodze-

nia.  

 Pomimo 

swojej niepełnosprawności 

Dominik trenuje Armwre-

stling. Tę nietuzinkową dyscy-

plinę sportową wymyślił dla 

niego jego tata. Pan Damian - 

obok wspierania syna sam 

stara się być dla niego do-

brym przykładem - sam jest 

aktywnym sportowcem, przedsię-

biorcą i co często podkreśla mę-

żem i ojcem. Dodatkowo z powo-

dzeniem prowadzi bloga 

„Nastawienie jest wszystkim”,  

w którym inspiruje ludzi do pozy-

tywnego myślenia i walki z prze-

ciwnościami.  

O to samo pan 

Damian apelo-

wał do naszych 

uczniów.  

 Na za-

kończenie nasi 

goście zgodzili 

się na kilka  

pojedynków  

z uczniami na-

szej szkoły.  

 Serdecznie zachęcamy do 

odwiedzenia stron: 

nastawieniejestwszystkim.pl 

https://www.youtube.com/watc

h?v=IuJV6AOerZ0 

Uczniowie klasy 7a  

Człowiek  
— — — B E Z  B A R I E R —  
wyjątkowe spotkanie ze szczególnym gościem  
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MMA 

 MMA to dyscyplina 

sportowa, w której zawod-

nicy walczą przy dużym za-

kresie dozwolonych tech-

nik. 

KiN: Kiedy zaczął się Pan intere-

sować sztukami walki? 

TN: W wieku około dziesięciu lat 

zacząłem się interesować sztuka-

mi walki i najpierw to były filmy  

z Claudem Van Dammem, póź-

niej z Sylvestrem Stallonem, no  

i to mnie zainspirowało do tego, 

żeby zacząć trenować sporty wal-

ki. 

KiN: Czym interesował się Pan  

w szkole podstawowej? Jaki był 

Pana ulubiony przedmiot i jakim 

był Pan uczniem? 

TN: Moim ulubionym przedmio-

tem był oczywiście w-f, ale tak 

poza tym to jeszcze historia,  

a byłem uczniem na początku, co 

prawda, niezbyt grzecznym, ale  

z czasem, jak zacząłem trenować 

spory walki, to mój trener nasta-

wił mnie w taki sposób, że zaczą-

łem uważać na wszystkich lek-

cjach. 

KiN: Czy ma Pan jakieś inne zain-

teresowania? 

TN: Oczywiście: różnego rodzaju 

sporty, także sporty drużynowe. 

Lubię szybie 

samochody, 

lubię wyścigi 

Formuły 1. 

KiN: Skąd 

wziął się Pana 

pseudonim? 

TN: Gdy by-

łem nastolat-

kiem byłem 

dość wysoki. 

Miałem długie 

ręce oraz nogi. Właśnie stąd ta 

„Żyrafa”. 

KiN: Jak udało się Panu osiągnąć 

sukces? 

TN: Poprzez ciężką pracę, bardzo 

ciężko trenowałem, codzienne 

treningi , no i oczywiście słucha-

łem się mamy i taty w tym, co 

mam wykonywać. 

KiN: Jakie są Pana plany na przy-

szłość po zakończeniu kariery? 

TN: Na emeryturze na pewno 

chcę dużo łowić ryb, jeździć faj-

nymi samochodami i zwiedzać 

świat. 

Kruczek i Nell.son~ 

Wywiad z zawodnikiem  

Tomaszem Narkunem 
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MB: Jak wyglądają przygoto-

wania do zawodów, gdzie i jak  

Pan ćwiczył? 

KW: Miałem marzenie, by stać 

się medalistą olimpijskim, mi-

strzem świata i udało mi się to 

dzięki ciężkiej pracy. Najpierw 

trzeba się dostać do kadry,  

a aby dostać się do kadry 

trzeba solidnie ćwiczyć, tak 

samo jak w nauce trzeba się 

zawziąć i trenować. Na po-

czątku trenowałem na miej-

scu, w Szczecinie. Potem  

w Ośrodku Przygotowań Olim-

pijskich w Wałczu oraz w Za-

kopanem w Centralnym 

Ośrodku Sportu. Trenowali-

śmy także w Szklarskiej Porę-

bie, w Jakuszycach na nar-

tach biegowych. A tu już jest 

potrzebna duża wytrzymałość. 

Treningi były bardzo wyczer-

pujące, trwały wiele godzin 

dziennie. Czasami rano pół 

godziny to był taki rozruch, 

potem do południa główny tre-

ning, a potem dodatkowo jesz-

cze trening na wodzie albo na 

lądzie.  

MB: Czy zawsze Pan marzył  

o wioślarstwie, czy to raczej 

przypadek, że wybrał Pan tę 

dyscyplinę? 

KW: Nie wiedziałem o tym, że 

będą wioślarzem. Próbowa-

łem różnych dyscyplin sporto-

wych: piłki nożnej, koszyków-

ki, pływania, czy sportów wal-

ki: karate, aikido. Spróbowa-

łem też wioślarstwa, chciałem 

zobaczyć jak to wygląda tre-

ningowo, a nie przygotowaw-

czo. Wioślarstwo mi odpowia-

dało i pomyślałem, dlaczego 

nie, choć miałem kryzysy. Du-

żo zależy od dnia, samopo-

czucia, czy aktual-

nej kondycji fizycz-

nej.   

MB: Który złoty 

medal jest dla Pa-

na najbardziej cen-

ny i dlaczego? 

KW: Zaskakujące 

pytanie. Moim 

pierwszym znaczą-

cym wynikiem było 

mistrzostwo świata 

w Japonii. Nie wie-

działem, że zdobędę ten me-

dal, ale byłem bardzo zadowo-

lony. Moje pierwsze mistrzo-

stwo i zdobyty medal. Ale me-

dal olimpijski też jest dla mnie 

ważny, ponieważ marzyłem, 

żeby pojechać na igrzyska  

i tam zdobyć medal. I udało mi 

Wywiad z  

Konradem Wasielewskim 
wielokrotnym mistrzem świata w wioślarstwie,  

mistrzem olimpijskim w wioślarstwie;  

Ambasadorem Szczecina 
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się, ale zdobyłem go tylko 

dzięki ciężkiej pracy. Wcze-

śniej miałem również medale 

przywiezione z młodzieżowych 

mistrzostw świata, ale nie zo-

stały one tak docenione.  

W sporcie trzeba przejść cały 

cykl - od juniora po seniora. 

Wiele osób myśli, że sport to 

jest prosta sprawa, ale to jest 

bardzo, bardzo ciężka praca.  

MB: Czy po zakończeniu ka-

riery sportowej uprawia Pan 

inny sport? 

KW: Trenuję dla siebie, indy-

widualnie. Ogólnie dużo się 

ruszam dla dobrego samopo-

czucia, dla kondycji. To bar-

dzo ważne, żeby ćwiczyć, ja 

się wtedy lepiej czuję. Robię 

to dla siebie, nie dla wyczy-

nów i jestem z tego zadowolo-

ny. Dużo pływam, spaceruję, 

biegam, jeżdżę na rowerze. 

Maciej Borkowski 

Tomek Mazur: 
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Z półki mola książkowego 

znane i lubiane 
Dziewczynka z gwiazd  

i atramentu 

 Mieszkająca na wyspie 

Moya, trzynastoletnia Isabelle 

jest córką twórcy niezwykłych 

map i niestrudzonego podróż-

nika. Ona również chciałaby 

podróżować, ale nie do odle-

głych krain tylko w głąb rodzi-

mego lądu i stworzyć jego ma-

pę. Niestety, żadne z nich nie 

może ruszyć się na krok poza 

wioskę Gromerę, gdyż zgod-

nie z rozkazem Gubernatora 

jest to surowo zabronione.  

 Jednak niespodziewa-

ne i brutalne morderstwo bu-

rzy utrzymywany do tej pory 

porządek, znika córka Guber-

natora, zwierzęta chcą ucie-

kać za morze, a rośliny umie-

rają. Od tej pory dla Isabelle 

najważniejsze jest jedno: oca-

lić wyspę.  

 Pani Kiran Millwood 

Hargrave zadebiutowała 

“Dziewczynką z atramentu  

i gwiazd” w roku 2016. W Pol-

sce, musieliśmy na wydanie 

jej powieści czekać trzy lata, 

ale oto jest i szczerze mówiąc 

opłacało się. Przygody Isabel-

le oraz przyjemna narracja 

nadają tej historii niesamowi-

tego klimatu. Jest to klasycz-

na powieść fantasy w najlep-

szym stylu. Chwilami, miałam 

nawet ochotę zostawić mój 

kocyk i herbatkę i dołączyć do 

bohaterów, ale zdrowy rozsą-

dek skutecznie mnie po-

wstrzymywał. A szkoda. Ser-

decznie polecam tę książkę 

wszystkim.  

 

I like America & America li-

kes me* 

 Dill jest melancholicz-

nym, nieco wycofanym oraz 

bardzo utalentowanym chło-

pakiem z ojcem pastorem  

w więzieniu i rodzinnym dłu-

giem do spłaty. Lydia jest tro-

chę szaloną, pewną siebie 

blogerką modową z wielkimi 

planami i ambicjami oraz 

wspierającymi ją rodzicami. 

Travis jest sympatycznym, 

odrobinę ekscentrycznym fa-

nem powieści fantasy z pato-

logicznej rodziny. Razem, 

tworzą trio najlepszych przyja-

ciół na śmierć i życie. Dosłow-

nie. 

 „Król węży” Tytuł 

brzmi tandetnie, głupio, dziw-

nie, intrygująco i fajnie zara-

zem, a to dopiero początek. 

Książka nie ma szczególnie 
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wartkiej akcji: trójka outside-

rów z małej, zacofanej wiochy 

na południu Stanów, mierząca 

się z cieniami i blaskami dora-

stania. Niby nic, a jednak du-

żo. Bo z bohaterami, z łatwo-

ścią można się utożsamić, 

można zrozumieć co nimi kie-

ruje, a narracja - choć depre-

syjna - prowadzi nas czytelni-

ków przez tą historię aż do 

końca w wielkim stylu. Nie 

mówię, że jest to książka dla 

każdego. Ameryka tutaj, to nie 

ta cudowna kraina marzeń, 

którą znamy z kina i seriali. 

Absolutnie. Ta powieść ukazu-

je nam ją taką, jaka jest ze 

wszystkimi jej zaletami i wada-

mi. Noo, wadami przede 

wszystkim. Tym samym “Król 

węży” pokazuje nam jak bar-

dzo chcemy wierzyć w cukier-

kową rzeczywistość kreowaną 

przez media. A ta prawdziwa, 

często okazuje się bolesna  

i rozczarowująca. 

Jeśli więc, nie ma się nic prze-

ciwko wkroczeniu w fazę pod-

łego nastroju mogącą trwać 

nawet kilka dni (sprawdziłam) 

to jest to książka godna pole-

cenia. 

*tytuł piosenki zespołu The 1975 

 

Żółwie aż do końca 

 Jest sobie dziewczyna, 

która ma zaburzenia psychicz-

ne - myśli fiksacyjne o bakte-

riach. Nic przyjemnego. Ma 

przyjaciółkę. Taka pozytywnie 

zakręcona, pisze funfiction o 

Wookiem i księżniczce Lei  

i ogólnie jest przesympatycz-

na. Dziewczyna ma też ma-

mę, która uczy w dokładnie 

tym samym liceum, do którego 

uczęszcza jej córka. Życie jest 

całkiem spokojne i przewidy-

walne. Do czasu. 

 Niespodziewanie znika 

pewien bogacz i choć główna 

bohaterka z początku nie chce 

angażować się w poszukiwa-

nia, to kiedy na szali staje jej 

wieloletnia przyjaźń i sto tysię-

cy dolarów, postanawia po raz 

pierwszy raz w życiu zaanga-

żować się w coś poza szkołą. 

W tym celu odświeża swoją 

znajomość z synem miliardera 

i próbuje wyjść ze swojej stre-

fy komfortu. 

 Może pora wyjaśnić, 

czemu poczułam się rozczaro-

wana panem Greenem, bo 

boję się, że zginę zasypana 

hejtem otoczenia. Otóż, 

„Żółwie aż do końca” to kolej-

na opowieść oparta na używa-

nym przez niego niemal zaw-

sze schemacie. Mam na myśli 

coś w stylu: chłopak - dziew-

czyna - paczka przyjaciół - 

ekscentryczni rodzice plus ja-

kaś dramatyczna akcja tj. cho-

roba, śmierć, zaginięcie, do-

prawione ironiczną narracją 

pisaną w pierwszej osobie  

i voilà! mamy greenowską po-

wieść. W “Żółwiach…” pan 

Green zaszalał i rzucił w czy-

telników całym swoim zaso-

bem pomysłów na książkę.  

I myśli, że czytelnik tego nie 

zauważy, bo przecież to dzieło 

Johna Greena. Otóż tak, ale 

nie do końca. Nie można wał-

kować w kółko tego samego, 
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nawet jeżeli posiada się talent 

do odmieniania schematycz-

nych, sztywnych opowiastek 

dla nastolatków w perełki. 

Każdemu innemu wyszłoby to 

źle. Za to właśnie pana Gree-

na szanuję, ale na litość bo-

ską wszystko ma swoje grani-

ce i jeśli jego następna książ-

ka będzie taka sama to obie-

cuję, że nigdy więcej nie prze-

czytam nic, co wyszło spod 

jego pióra. Nie twierdzę abso-

lutnie, że to co pisze jest złe. 

W życiu. Po prostu odnoszę 

wrażenie, że jego dojrzałość  

i styl stanęły w miejscu, a pan 

Green nie wie co z tym zrobić 

ani jak je ruszyć, więc rzuca w 

nas kolejnymi podobnymi do 

siebie powieściami, z nadzie-

ją, że nie zauważymy, że coś 

jest nie w porządku. Jako czy-

telnik czuję się znieważona 

pomimo całej „fajności” jego 

dzieł. 

Czekająca na powiew świeżo-

ści 

 

W śnieżną noc 

Święta Bożego Narodzenia. 

Magiczny czas w roku, kiedy 

spotykamy się, aby zjeść, 

dzielić się historiami, otworzyć 

prezenty i po prostu być ra-

zem. Nic szalonego. Otóż nie. 

Zwłaszcza, kiedy: 

a) Twoi lekko zbzikowani ro-

dzice-kolekcjonerzy trafiają do 

więzienia, a twój pociąg 

grzęźnie w śniegu 

b) Rodzice utknęli w Bostonie 

na konferencji, a w lokalnym 

Waffle House pojawiają się 

cheerleaderki 

c) Rozpaczasz po stracie 

chłopaka, a wokół ciebie sza-

leją urocze świnki. 

Czy te Święta mogą być zwy-

czajne w takich okoliczno-

ściach? Cóż, nie spodziewa-

łam się, że świąteczna atmos-

fera chwyci mnie jakoś szcze-

gólnie mocno w tym roku, ale 

proszę, oto jestem, pełna 

uwielbienia do zbioru opowia-

dań “W śnieżną noc”, słucha-

jąc “Let it snow” i wyjadając 

pierniczki. Ta książka ma po 

prostu magiczną moc, dzięki 

której poczujecie, że jesteście 

na PRAWDZIWYM puchatym 

śniegu, pijąc idealną latte  

z syropem oraz jedząc aro-

matyczne pierniczki. 

 Trójka fantastycznych 

pisarzy stworzyła talizman 

przywołujący świąteczną  

atmosferę i dobry nastrój 

szybciej niż pierogi. A to nie 

lada wyczyn. 

 „W śnieżną noc” to po-

zycja obowiązkowa dla ogrza-

nia serduszka i duszy w świą-

tecznym szaleństwie. 

M. M. W. 
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Święta Bożego Narodze-

nia już niedługo. Przed 

świętami trzeba się za-

troszczyć o prezenty dla 

bliskich pod choinkę.  

Dlatego, że dobrze wiem jakie 

to trudne, więc zebrałam dla 

Was kilka ciekawych pomysłów 

na taki prezent: 

 samodzielnie zaprojektowa-

na koszulka, 

 podświetlany globus – lamp-

ka, 

 lego – różne rodzaje, 

 jeśli ktoś z twoich bliskich 

interesuje się lalkami i lubi 

niespodzianki zadowoli się 

małymi laleczkami L.O.L sur-

prise są trochę kosztowne, 

ale jest przy tym niezła zaba-

wa, 

 jednym z moich ulubionych 

pomysłów jest wyszywanka, 

 pluszaki to prezent na każdą 

okoliczność, 

Jednak najlepszy podarunek to 

czas spędzony z bliskimi. 

Małgorzata Zając 

 

 

Świątecznie ... 

Co warto zrobić podczas 

przerwy świątecznej? 

 spotkać się z bliskimi i po-

śpiewać kolędy 

 zrobić prezent – niespo-

dziankę dla kogoś z rodziny 

 nauczyć się grać na instru-

mencie muzycznym melodię 

lub kolędę 

 dobrze się wyspać 

 przygotować z rodziną potra-

wy świąteczne (np. piernicz-

ki, paszteciki) 

 wykonać własną ozdobę 

świąteczną – najlepiej ekolo-

giczną 

 pójść w odwiedziny do ko-

goś, u kogo dawno się nie 

było 

 w wigilijny wieczór spróbo-

wać porozmawiać ze zwie-

rzakiem domowym 

 miło spędzać czas :) 

  

Co warto zrobić podczas 

ferii zimowych ? 

 zagrać z rodziną w gry plan-

szowe 

 czytać książki 

 składać papierowe modele 

origami 

 pojechać na sanki lub narty, 

np. na Szczecińską Guba-

łówkę 

 nagrać własną składankę 

muzyczną 

 spróbować potraw z różnych 

krajów świata 

 pojechać w góry, np. w Tatry 

 poukładać klocki np. lego 

 wybrać się na lodowisko 

 iść do kina 

 miło spędzać czas :) 

Tomasz Mazur 
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 „Hobbit, czyli tam i 

z powrotem” Johna Ro-

nalda Reuela Tolkiena 

jest lekturą obowiązko-

wą klas szóstych.  

 Od roku 2022 na egza-

minie ósmoklasisty będą poja-

wiały się pytania dotyczące 

lektur obowiązkowych dla klas 

IV-VIII. Zatem aktualne klasy 

szóste już od klasy czwartej 

brały udział w innowacyjnych 

lekcjach sprawdzających zna-

jomość treści i problematyki 

lektur, między innymi również 

realizowanymi w terenie jak 

np. „Chłopcy z Placu Broni” 

Ferenca Molnara.  

 Ostatnio przyszedł 

czas na stworzenie uczniom 

sytuacji sprzyjających rozwo-

jowi ich zainteresowań i ich 

zdolności po-

znawczych 

przy powieści 

„Hobbit, czy 

tam i z powro-

tem”. Ucznio-

wie zostali za-

chęceni do roz-

wijania swoich 

uzdolnień po-

przez udział w 

zabawie terenowej. 

 Wcześniej uczniowie 

pracowali z pudełkiem z lektu-

rą, które pobudza do myślenia 

i zainteresowania się tema-

tem, a jednocześnie utrwala 

wiedzę na temat lektury. Były 

precyzyjnie wykonane mapy, 

stopy i uszy hobbita z masy 

solnej – to nie pierwszy taki 

sposób pracy z lekturą zatem 

pomysły uczniów są coraz 

bardziej nowatorskie. Przygo-

towując swoje pudełka ucznio-

wie uwzględniają takie rekwi-

zyty, które pobudzą kilka zmy-

słów, m.in. węch, wzrok i do-

tyk. 

 Klasa 6b powędrowała 

do Puszczy Bukowej w poszu-

kiwaniu skarbu Samotnej Gó-

ry. Podczas tej wy-

cieczki napotkali 

na swojej drodze 

wiele ciekawych 

pułapek i niespo-

dzianek. Gra obej-

mowała 13 wska-

zówek. Jedną  

z najciekawszych 

stacji były wiszące 

orły z balonami,  

a w nich rebusy, które prowa-

dziły do Głazu Grońskiego. 

Było jeszcze zadanie polega-

jące na uratowaniu topiącego 

się Bombura z pobliskiego ba-

gna. W Mrocznej Puszczy 

uczniowie natknęli się także 

na wielką pajęczynę. Znajdo-

wały się tam także lochy el-

Do Puszczy Bukowej  

z „Hobbitem” i z powrotem...  
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XVI Szczecińska Olimpiada Integracyjna 
 Olimpiada ta jest 

ogromnym wydarzeniem  

w życiu dzieci niepełnospraw-

nych. Uczestnicy traktują za-

wody bardzo poważnie i dziel-

nie pokonują trudności i wła-

sne ograniczenia.  

 W tym roku zaprosze-

nie do udziału w imprezie 

przyjęło 11 szkół i ośrodków 

integracyjnych i specjalnych. 

Każda drużyna liczyła  

10 osób. Zawody utrzymano  

w konwencji wyścigów rzę-

dów.                                                                                                                                                        

 Tegoroczna olimpiada 

przebiegała pod hasłem:  

„Szalony wyścig dookoła 

świata”. Konkurencje zaplano-

wano tak, aby uczestnicy mo-

gli poznać zwyczaje i cieka-

wostki związane z  odległymi 

zakątkami świata. Wśród kon-

kurencji znalazły się: wyścigi 

egzotycznych zwierząt na Ma-

dagaskarze, wielkie pranie  

w domu Świętego Mikołaja na 

Biegunie Północnym, wyścig 

kelnerów we włoskiej Pizzerii, 

wyścig o tron angielskiej kró-

lowej, wyścig byczka Fernan-

do w gorącej Hiszpanii, czy 

też wyścig australijskich kan-

gurów. 

 Jak co roku uczestni-

ków olimpiady wspierali stu-

denci Wydziału Kultury Fi-

zycznej i Promocji Zdrowia 

Uniwersytetu  Szczecińskiego. 

Dzięki ich pomocy i zaangażo-

waniu wszyscy zawodnicy, 

bez względu na niepełno-

sprawność mieli szansę osią-

gnąć sukces.  

 Imprezą towarzyszącą 

olimpiadzie był turniej tenisa 

stołowego. Podobnie jak  

w ubiegłym roku bezkonku-

rencyjny był uczeń naszej 

szkoły- Filip z klasy 7a. Za grę 

fair play oraz sportowego du-

cha walki każdy zawodnik 

otrzymał złoty medal !!!  

Uczniowie klasy 7a 

fów, w których został uwięzio-

ny Thorin.  Na końcu było 

strzelanie z łuku w 

smoka Smauga i od-

nalezienie skarbu. 

Następnie rozpętała 

się Bitwa Pięciu Ar-

mii, która zakończy-

ła się wygraną. 

 Nauczyciele 

naszej szkoły wie-

dzą, że zgodnie z założeniami 

neurodydaktyki ciekawość jest 

jednym z ważniejszych ele-

mentów lekcji, ponieważ sty-

muluje mózg do działania. 

Drugą tak istotną 

kwestią, przyczy-

niającą się do 

rozwoju mózgu 

młodego człowie-

ka, jest kreatyw-

ne działanie. Im 

więcej zmysłów 

angażujemy  

w proces uczenia się, tym wię-

cej struktur naszego mózgu 

zostaje pobudzonych i zmu-

szonych do współpracy. To 

prowadzi do lepszego zapa-

miętywania. Mózg bowiem lubi 

rzeczy niezwykłe oraz uczy 

się tego, co interesujące. A 

lekcje z lekturami są takie 

zawsze... 

Ewelina Rosińska 
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