
 

 

SZKOLNY PROJEKT EDUKACYJNO - PROFILAKTYCZNY 

„PRZECIW DYSKRYMINACJI, NA RZECZ FASCYNACJI” 

Osoby odpowiedzialne za realizację: 

Urszula Bodył – koordynator 

Joanna Pacześ – Andrzejewska, Paulina Hryniewicz, Dorota Olejnik 

Każdego roku w naszej szkole realizowane są  przeróżne projekty profilaktyczno – 

edukacyjne.  Ich celem jest przeciwdziałanie danemu problemowi, edukacja bądź wychowanie. 

Tegoroczny projekt poświęcony jest walce z wykluczeniem/dyskryminacją ze względu na: trudną 

sytuację materialno – bytową człowieka, narodowość, niepełnosprawność. 

Mam cały czas w pamięci fragment pewnej bardzo ciekawej książki. Opowiada on o tym, jak w odległych 

czasach jeszcze przed narodzeniem Chrystusa, karano członków plemienia za najcięższe przestępstwa, 

czyli przemoc wobec najsłabszych dzieci i kobiet. Mianowicie sprawców,  takich niezgodnych z 

obowiązującymi w danej społeczności zasadami  odrzucano. Nikt nie odpowiadał im na ich pytania, nie 

wtajemniczał w sprawy plemienia… Bardzo często ta najokrutniejsza z możliwych kar prowadziła do 

samobójstwa… 

 

Obserwuję, że choć upłynęło tyle lat, tę najokrutniejszą z kar nadal się stosuje.  Odrzucenie, niechęć, 

izolacja, stały się sposobem wywierania wpływu na innych, podporządkowywania sobie kogoś, karania 

bez powodu… Niestety, spotykam w swojej pracy uczniów, którzy bardzo cierpią, bo są samotni w swoich 

klasach, nikt się nie chce z nimi bawić… Czasem wspomnianym uczniom brakuje umiejętności 

społecznych i  nie potrafią zainicjować kontakty z innymi dziećmi, a koleżanki i koledzy zbyt zajęci sobą 



nie zauważają cudzej samotności. Niestety, bywa też tak, że dane dziecko spotyka się z odrzuceniem z 

powodu jakiejś „inności”, typu: wygląd, sprawność fizyczna, zachowanie, zasób portfela rodziców. 

Toteż zaproponowałam koleżankom 

temat  projektu na rok 2015/16  a One chętnie 

na niego przystały. 

W ramach realizacji tegorocznego 

projektu zaplanowaliśmy i z powodzeniem 

zrealizowaliśmy szereg ciekawych 

przedsięwzięć,  o których pokrótce chciałabym 

wspomnieć. 

Otóż rozpoczęcie projektu nastąpiło w dniu 

siódmego kwietnia 2016r.  –  występem 

Szkolnego Koła Teatralnego „Żuki”, z 

przedstawieniem „Polska 

dziewczynka”.  Uczniowie wprowadzili 

widownię w problematykę wykluczenia z grupy rówieśniczej dziecka z powodu biedy oraz z powodu 

zetknięcia się z nieznanym, czyli nowy uczeń w klasie. Losy  dwóch dziewczynek, które doświadczyły 

odrzucenia, a nawet nękania ze strony koleżanek, to bardzo  przejmująca historia.  

 

Młodym aktorom świetnie udało się odegrać role bohaterów i wywołać wśród widzów emocje oraz 

refleksję. Świadczą o tym przytoczone poniżej  wypowiedzi wybranych uczniów naszej szkoły: 

„Obejrzałem przedstawienie i pomyślałem, że zostało przygotowane z myślą o mnie. Mam poczucie, że 

jestem taki, jak inne dzieci, a mimo to jestem odrzucony przez inne dzieci. Od początku pobytu w szkole 

nie byłem lubiany. Jak zrozumiałem to, to chcąc pozyskać sympatię kolegów i koleżanek zacząłem się 

przed nimi popisywać, a to tylko pogorszyło sytuację. W rozmowie z panią pedagog dowiedziałem się, że 

w naszej szkole są inne dzieci, które mają podobne odczucia. To dało mi poczucie ulgi, ze nie jestem 

osamotniony, w tym co przezywam.” 

Mateusz Basecki 

  

„To było świetnie przedstawienie na temat tolerancji i odmienności. Ja osobiście nie spotkałam się w 

naszej szkole z przemocą czy odrzuceniem, ale wiem, że są takie osoby. Teraz lubię chodzić do szkoły, 

jednak nie zawsze tak było. W klasach I-III byłam bardzo zamknięta w sobie i właściwie z nikim nie 

rozmawiałam. Teraz wiem, że o swoich problemach trzeba mówić głośno. Tego typu przedstawienia 

dają nam  wyraźnie taki przekaz.  

Natalka Kuba 

  

„Główna bohaterka 

przedstawienia zaprzyjaźniła się 

z dziewczynka, która została 

odrzucona przez środowisko 

rówieśnicze z powodu biedy. To 

straszne. To że ktoś - a 

szczególnie dziecko jest ubogie, 

nie znaczy, że jest 

gorsze!  Czasami  w klasach 

tworzą się grupy towarzyskie i 

ja nie uważam, że to jest złe. 



Należy tylko pilnować, aby reszta klasy na tym nie ucierpiała, aby nikt nie czuł się gorszy.  

Julka Pisarek 

  

Zgadzam się z koleżankami. Przedstawienie pokazało nam, jak bardzo źle czuje się osoba odrzucona. 

Czasami o tym zapominamy i krzywdzimy kogoś – czasem naprawdę niechcący. Zdarza się  też, że 

wyciągamy do kogoś rękę, a on jej nie przyjmuje. Teraz wiem, że prawdopodobnie nie umie przyjąć 

przyjaźni.  

Kinga Łoboda 

               Dyskryminacja bardzo 

często wynika ze strachu przed 

nieznanym, braku 

wiedzy,  stereotypów. Toteż 

ważne jest „poznanie”, poprzez 

zdobywanie wiedzy, kontakt z tym 

czego się obawiamy, aby 

przezwyciężyć obawy. 

Najskuteczniejszą forma edukacji 

o życiu i problemach osób 

niepełnosprawnych jest moim 

zdaniem kontakt z nimi. Toteż od 

wielu lat współpracujemy z panią 

Ola Bohusz – osobą niewidomą od 

urodzenia. Prowadzi Ona zajęcia w klasach, które bardzo podobają się dzieciom. Jak wspominam w 

klasach szóstych osobę Oli, to większość uczniów pamięta spotkanie z nią w klasach młodszych. W tym 

roku Ola wraz ze swoją koleżanką zrealizowała zajęcia w klasach I i IV. 

 

Ponadto dzięki wieloletniej współpracy z 

kierownikiem WTZ w Pabianicach, p. 

Agnieszką Jaksą udało się w naszej 

szkole zrealizować wspaniałe show 

teatralno – taneczne w wykonaniu 

podopiecznych WTZ. 

Ula Bodył 

              Dnia 21 kwietnia  odwiedzili 

nas podopieczni Warsztatów Terapii 

Zajęciowej.  Przedstawili program 

muzyczno –  taneczny, podczas którego udowodnili, że „inny” nie znaczy gorszy. Podopiecznymi WTZ 

są osoby niepełnosprawne, które dzięki  swojej wytrwałości i uporowi oraz wielkiemu zaangażowaniu 

opiekunów i terapeutów stworzyli wspaniałe i  niezwykłe widowisko, które nam – widzom dostarczyło 

ogrom emocji i wzruszeń. Zaproszeni goście zaprezentowali swój pokaz dwukrotnie: na trzeciej 

godzinie lekcyjnej zatańczyli i zaśpiewali dla uczniów klas IV-VI, a na czwartej dla uczniów klas 

młodszych.  Zgromadzeni w sali gimnastycznej widzowie podziwiali między innymi:  bardzo elegancko 

wytańczony walc angielski , pełną ekspresji i ognia sambę, romantyczny taniec z chustami do piosenki 

„Moon River”, piosenki o miłości i marzeniach. Jak widać na załączonych zdjęciach publiczność szalała. 

Dzieciaki w mig podchwyciły rytmy i bawiły się doskonale, co wraz z fantastyczną atmosferą panującą 

wśród artystów umożliwiło nam wszystkim przeżycie czegoś autentycznie wyjątkowego. Ciepło, 

bezpośredniość, otwartość, pozytywna energia i zwyczajne dobro to cechy, które budzili w widzach 

niepełnosprawni artyści. Myślę, że bardzo dużo możemy się od nich nauczyć. Jeśli zechcą przyjść do 

nas za rok będziemy zaszczyceni. 



 

********************************** 

Szczególne podziękowania dla Pań – Agnieszki Jaksy i Marysi Durajskiej za przyjęcie zaproszenia i 

przeprowadzenie niezwykłej lekcji na temat tolerancji. 

Spotkanie odbyło się w ramach realizacji szkolnego projektu profilaktyczno – edukacyjnego „ Przeciw 

dyskryminacji na rzecz fascynacji”.  

Korzystając  z obecności naszych gości w szkole,  zadałam im kilka pytań, na które chętnie 

odpowiedzieli.  Zapraszam do wnikliwej lektury.  

Dorota Olejnik 

Rozmowa z  p. Agnieszką Jaksą 

kierownikiem Warsztatu Terapii Zajęciowej MCPS oraz  
koordynatorem Grupy Wolontarystycznej "AGRAFKA" 

     D.O.: Co to są Warsztaty Terapii Zajęciowej? 

A.J.: Warsztat Terapii Zajęciowej to magiczne miejsce, w którym każdego dnia spotyka sie 35 

niesamowitych ludzi.... Ich radość, szczerość i optymistyczny odbiór świata sprawiają, że każde 

spotkanie z nimi zamienia sie w niezapomnianą przygodę. WTZ jest placówką adresowaną do osób 

niepełnosprawnych, głównie niepełnosprawnych intelektualnie. Celem placówki jest stwarzanie osobom 

z niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w rehabilitacji społecznej i zawodowej, zmierzającej 

do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności, niezbędnych do prowadzenia przez osoby niepełnosprawne 

niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia – na miarę ich indywidualnych możliwości. 



     D.O.: Jak długo działają w naszym mieście? 

A.J.: Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach powstał w 1996 roku 

D.O.: Na czym dokładnie polega terapia  w WTZ? 

A.J.: Warsztat jest placówką pobytu dziennego. Zasadniczą formą terapii w warsztacie jest terapia 

zajęciowa. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. W naszym WTZ 

proponujemy uczestnikom uczęszczanie na zajęcia w 5-cio osobowych grupach w 7 pracowniach: 

 Pracownia krawiecka – w pracowni tej uczymy szycia maszynowego na wszystkich typach 

maszyn będących na wyposażeniu pracowni (hafciarka komputerowa, maszyna komputerowa, 

overlock 4-nitkowy, maszyny wieloczynnościowe-stębnówki). Doskonalone jest również 

odrysowywanie według szablonów, wycinanie elementów, posługiwanie się przyborami 

krawieckimi, techniki haftu ręcznego, techniki zaplatania, łączenie elementów różnymi ściegami. 

W pracowni tej powstają różnego typu maskotki, poduszki, woreczki, obrusiki i serwetki, 

rękawice kuchenne, stroje na występy artystyczne i wiele innych 

 Pracownia artystyczna – w pracowni tej uczestnicy rozwijają zdolności manualne i twórcze 

wykonując wiele artystyczno - plastycznych czynności. Malują farbami akrylowymi ramki do 

zdjęć, ramy do obrazów, drewniane skrzynki, malują farbami witrażowymi szkło dekoracyjne, 

tworzą figurki z masy solnej, ozdabiają metodą serwetkową drewniane skrzyneczki, wykonują 

stroiki świąteczne, karty i zaproszenia okolicznościowe. Elementem pracy w tej pracowni jest 

również kontakt z komputerem: uczestnicy przepisują teksty na komputerze, uczą się skanować 

i drukować, przegrywają na płyty CD, DVD foldery związane z działalnością WTZ 

 Pracownia makramy – w tej pracowni wykonywane są makramy ścienne, w tym celu uczymy 

splotów: skośnego i płaskiego. Ponadto w pracowni makramy uczestnicy mają możliwość 

oklejania butelek kolorową włóczką, a także wykonywania obrazków z kolorowej włóczki lub 

rozplecionego sznurka 

 Pracownia plastyczna – w omawianej pracowni uczestnicy mają możliwość tworzenia prac z 

wykorzystaniem różnych technik plastycznych m.in. malowanie farbami akrylowymi na drewnie, 

blejtramie, płycie pilśniowej, malowanie farbami akrylowymi ramek do obrazów oraz elementów 

drewnianych, a także aniołków z masy solnej oraz figurek gipsowych, malowanie farbami 

olejnymi na płycie pilśniowej oraz na blejtramie, malowanie farbami plakatowymi na kartonie i 

na szkle, szkicowanie ołówkiem, wyklejanie obrazków różnymi materiałami, rysowanie na 

kartonie mazakami, ołówkiem, kredkami 

 Pracownia komputerowa - nauka podstaw pracy z komputerem. Nauka pracy z systemem 

Windows. Nauka pisania tekstów (CV, list motywacyjny, kartki okolicznościowe, informacyjne, 

kartki z życzeniami w programie Open Office). Tworzenie prostej grafiki w programie Paint. 

Nauka pracy z programem Picassa do obróbki zdjęć. Nauka pracy z przeglądarką internetową. 

Nauka filtrowania treści z Internetu. Nauka pracy z facebookiem. Nauka pracy ze skrzynką e-

mail (wysyłanie i odbieranie wiadomości e-mail). Nauka logowania do poczty elektronicznej i na 

facebooka. Nauka obsługi urządzeń biurowych typu ksero, drukarka, laminarka. 

 Pracownia gospodarstwa domowego – w pracowni gospodarstwa domowego uczestnicy 

doskonalą umiejętności przygotowywania posiłków i napojów: przygotowywania kanapek, 

gotowania zup, dań z warzyw, przygotowywanie sałatek, potraw z ryżu, kaszy, makaronu, 

przygotowywanie herbat i kaw. Pod opieką terapeuty uczestnicy uczą się obsługiwać sprzęt 

AGD. Ponadto systematycznie wykonują czynności typu: zmywanie ręczne, nakrywanie do 

stołów, układanie kanapek na talerzykach. Sprzątają kuchnię i magazynek z żywnością oraz 

porządkują teren wokół warsztatu 

 Pracownia stolarska i majsterkowania - w ramach tej pracowni uczestnicy wykonują ramy do 

obrazów oraz obsadzają obrazy w ramach. Uczestnicy wykonują również drewniane skrzyneczki. 

Ponadto odrysowują wzory na sklejce i następnie wycinają te elementy na wyrzynarce włosowej 

Poza terapią zajęciową w naszym warsztacie organizowane są: 

 Zajęcia ruchowe - rehabilitacja ruchowa: trzy razy w tygodniu prowadzone są zespołowe 

ćwiczenia ogólno usprawniające, wzmacniające gorset mięśniowy, poprawiające koordynację 

wzrokowo-ruchową oraz poprawiające równowagę. Dwa razy w tygodniu młodzież ćwiczy na 



przyrządach takich jak : atlas, rotor, stepper, bieżnia, ergometr, rider. Organizowane są również 

olimpiady i konkursy sportowe 

 Zajęcia muzyczne – muzykoterapia: na terenie warsztatu organizowane są zajęcia i zabawy 

muzyczne, podczas których podopieczni śpiewają piosenki, a także słuchają muzyki 

współczesnej i klasycznej. Biorą również udział w konkursach twórczości muzycznej osób 

niepełnosprawnych oraz występach scenicznych ( co najmniej raz do roku organizowane są 

koncerty, w których młodzież uczęszczająca do WTZ ma okazję zaprezentować się szerszej 

publiczności) 

 Zajęcia z psychologiem - w ramach zajęć psychologicznych prowadzone są: zajęcia 

reedukacyjne, rozwijające poszczególne funkcje poznawcze oraz doskonalące umiejętności 

czytania, pisania i liczenia, zajęcia grupowe umożliwiające odprężenie i relaksację, jak również 

ogólny rozwój uczestników poprzez: gry i zabawy psychologiczne kształtujące umiejętność 

współpracy w grupie, słuchania i wypowiadania się, pobudzanie wyobraźni oraz uwrażliwienie na 

problemy i potrzeby innych ludzi. Uczestnik WTZ oraz jego opiekunowie objęci są opieką i 

wsparciem psychologicznym, mają możliwość omawiania swoich problemów osobistych oraz 

otrzymują pomoc w ich rozwiązywaniu ( poradnictwo rodzinne) 

 Trening ekonomiczny – każdego miesiąca uczestnicy warsztatu otrzymują kieszonkowe, za 

pomocą którego dokonują samodzielnie – lub z pomocą rodziców - zakupów obuwia, odzieży, 

leków, kosmetyków, środków higieny itp. Ponadto uczestnicy opłacają z otrzymanych pieniędzy 

wizyty u lekarzy specjalistów. W ramach treningu ekonomicznego co tydzień uczestnicy 

dokonują - pod opieką terapeuty - podstawowych zakupów na potrzeby działu gospodarstwa 

domowego 

Ponadto organizujemy: 

 przedstawienia i koncerty 

 wystawy, kiermasze i aukcje prac naszych podopiecznych, z których dochód przeznaczony jest 

na integrację społeczną uczestników WTZ 

 wycieczki turystyczno – rekreacyjne 

 integracyjne rajdy piesze 

 wyjścia do muzeów 

 wyjazdy do kin i teatrów 

 wyjścia do restauracji 

 spotkania z książką i poezją 

 spotkania z dziećmi i 

młodzieżą 

 Kto korzysta z tej formy 

terapii? 

 

Warsztat Terapii Zajęciowej w Pabianicach przeznaczony jest dla 35 osób niepełnosprawnych. 

      D.O.:   W jaki sposób możemy włączyć się w działania mające na celu integrację z osobami 

niepełnosprawnymi? 

A.J.: Organizujemy bardzo dużo działań, które są otwarte dla mieszkańców naszego miasta. 

Różnorodne akcje, rajdy, kiermasze i projekty mające na celu łamanie barier. Często prezentujemy 

nasze przedstawienia artystyczne w szkołach, przedszkolach i na plenerowych imprezach. 

Organizujemy również warsztaty. To wszystko daje okazje podopiecznym do zrobienia kroku w stronę 

ludzi ale też mieszkańcom, którzy pokonując swoje obawy zupełnie zmieniają postrzeganie osób 

niepełnosprawnych. Najważniejsze jest by ludzie nie wykluczali podopiecznych z życia w 



społeczeństwie. Zwyczajne spotkania na ulicy, w sklepie czy w tramwaju  są doskonała okazją do 

wzajemnego okazywania sobie życzliwości. 

     D.O.:  Czy zarządzanie WTZ to trudne zadanie? 

A.J.: W każdej pracy pojawiają się trudności ale to właśnie one rozwijają i poszerzają horyzonty. 

Prawdziwe trudności pojawiają się wtedy, gdy już nie możemy rozwiązać sami problemów, gdy nie są 

zależnie od nas ale kocham moją pracę zawsze - nie tylko w tych łatwych i przyjemnych momentach  :) 

     D.O.:    Jakie ma Pani trzy życzenia do złotej rybki jako kierownik tej placówki? 

     A.J.: Najważniejsze i największe życzenie na ten moment to nowy          wyremontowany budynek dla 

podopiecznych, który da wreszcie możliwość na spokojną i godną prace z osobami niepełnosprawnymi. 

Drugie moje marzenie to, aby Diamenciki (podopieczni) zawsze mieli poczucie, że warto szlifować swój 

diament, że to wciąż procentuje i jest dla nich korzystne. 

Natomiast trzecie moje marzenie jest takie aby kadra  czuła  się WTZ spełniona, aby była tu szczęśliwa i 

każdego dnia czuła sens swojej pracy. 

     D.O.:  Dziękując za rozmowę czego mogę Pani życzyć? 

     A.J. : Abym spotkała złotą rybkę :) 

Na zakończenie chcę bardzo podziękować uczniom i kadrze SP 5 za wspaniałą postawę podczas naszej 

wizyty. Szkoła tętniła pozytywną energią. Uczniowie pięknie włączyli sie we wspólną zabawę. Jestem pełna 

podziwu dla Was Kochani. Dziękujemy z całego serca, bo dla nas na długo pozostanie to w pamięci i 

sercach. 

  

Rozmowa z panią Marysią Durajską,  

psychologiem i muzykoterapeutą 

           Bardzo mi miło Marysiu, że zechciałaś udzielić  krótkiego wywiadu do naszej szkolnej gazetki 

internetowej. Dziękuję  Ci za poświęcony czas, którego wszystkim nam teraz wciąż bardzo  brakuje, 

tym bardziej, że przygotowujecie się do wielkiej imprezy jaką jest  XX – lecie WTZ. Sprawiłaś mi wielka 

radość, ponieważ ja  wciąż niezmiennie wierzę w magiczną i uzdrawiającą moc kontaktów 

międzyludzkich.  

 D.O.: Jak długo pracujesz w WTZ? 

M.D.: W WTZ-cie pracuje od marca 2011 roku. 

       D.O.: Czym się tam zajmujesz? 

       M.D.: Prowadzę pracownię muzykoterapii. 

D.O.: Czy to trudna  praca? 

M.D.: Każda praca ma swoja specyfikę i w każdej pracy mogą wystąpić rożne trudności, bez 

których jednak niemożliwy byłby rozwój. 

D.O.: Jak długo przygotowywaliście pokaz który mogliśmy podziwiać w naszej szkole? 

M.D.: Program, z którym mięliśmy przyjemność u Was wystąpić, to fragment koncertu 

jubileuszowego z okazji 20 lecia WTZ .To obszerne przedstawienie, zawierające piosenki z filmów, 

układy taneczne, układy choreograficzne czy utwory instrumentalne. Prace nad przygotowaniem 

trwały wiele miesięcy. 

D.O.: Czy masz  chwile słabości i zwątpienia wtedy, gdy na przykład cos nie wychodzi? 

M.D.: Miewam takie chwile. Inspirują mnie do szukania nowych metod, technik, nowych rozwiązań. 

Dają możliwość spojrzenia z innej perspektywy. 

D.O.: Czym jest dla Ciebie praca z osobami niepełnosprawnymi? 

M.D.: Uczestnicy WTZ to wspaniali ludzie, serdeczni, ciepli, otwarci, a praca z Nimi to prawdziwa 



radość. To także ciągle zdobywanie doświadczenia i uczenia sie jak być lepszym człowiekiem , a 

także to poczucie satysfakcji z pokonywanych trudności i słabości oraz odnoszonych sukcesów. 

       D.O.: Dziękując za rozmowę czego możemy Ci życzyć? 

       M.D.: Dziękuję za mądre pytania. Mam jedno życzenie:  żeby spokojnie iść do przodu. Wam 

życzę   życzliwości ludzi i wielu sukcesów w życiu  :) 

 

 

Rozmowa z podopiecznymi Warsztatów Terapii Zajęciowej - 
artystami i 

WSPANIAŁYMI LUDŹMI 

       To prawdziwy zaszczyt i ogromna przyjemność móc przeprowadzić z Wami wywiad. Dzięki temu, 

że zechcieliście przyjść do naszej szkoły, aby pokazać, że inny wcale nie oznacza gorszy, wielu z nas 

mogło się przekonać, że aby realizować swoje marzenia i pasje trzeba tylko chcieć! To niesamowite. 

Patrząc na Was, gdy z dumą, pewnością siebie, radością i spokojem prezentujecie swoje artystyczne 

osiągnięcia, nie chce się wierzyć, że  mając pewne ograniczenia można osiągnąć bardzo dużo – jeśli nie 

wszystko. Wzruszyłam się. Przepraszam. Ale spotykając tak fantastycznych ludzi jak Wy wiele razy 

czuję się wzruszona i jednocześnie zawstydzona. Jest mi zwyczajnie wstyd, że czasami zdarza mi się 

poddać,  stracić entuzjazm, zwątpić w to co robię. Dziękuje Wam za to, że jesteście. Bo dzięki takim 

ludziom jak Wy świat robi się piękniejszy, cieplejszy i bardziej przyjazny. Myślę, że to co robicie to nie 

jest terapia tylko dla Was, lecz dla wszystkich tych, którzy mają przyjemność z Wami przebywać. 

Zarażacie i porażacie entuzjazmem, radością, ciepłem i pozytywnym myśleniem. Jeszcze raz 

dziękuję  za wszystko. 

Dorota: Przedstawcie się Kochani naszym czytelnikom 



Goście: Grzegorz, Monika , Aleksandra, Adam, Karolina, Tomasz, Paweł, Dawid, Andżelika i Marta 

Dorota: Czym są dla Was WTZ? 

Grzegorz: WTZ jest dla mnie drugim domem tutaj świetnie się tutaj czuję 

Monika: Dzięki WTZ jestem spokojna i odprężona 

Aleksandra: Warsztaty dla mnie to przede wszystkim integracja z innymi osobami, realizowanie 

swoich marzeń, dążenie do określonego celu. 

Adam: Warsztat terapii to dla mnie przede wszystkim praca i miło spędzony czas 

Karolina: Bardzo lubię przychodzić na Warsztaty, bo tu mam dużo przyjaciół i są bardzo fajne zajęcia 

Tomasz: Warsztaty są dla mnie przede wszystkim pracą i przyjemnością 

Paweł: WTZ to dla mnie praca, nawiązywanie znajomości 

Dawid: Bardzo lubię tu przychodzić i pracować, gdyż jest tu ciepła, rodzinna atmosfera. 

Andżelika: WTZ jest moim domem, gdzie lubię przebywać i pracować. Jest miła atmosfera 

Marta: Tutaj jest bardzo fajnie, lubię tutaj chodzić, bo lubię pomagać innym osobom. 

  

Dorota: Jakie zajęcia macie do wyboru? 

Grzegorz: W WTZ  uczymy się pracować na komputerze, szlifować elementy drewniane, gotować i 

przygotowywać kanapki, szyć na maszynie, kroić elementy z materiału. 

Monika: Ja jestem w pracowni artystycznej, gdzie maluję elementy z drewna, wykonuję kartki 

okolicznościowe. 

Aleksandra: Ja realizuje się  w pracowni plastycznej, gdzie maluję obrazy na płótnie farbami olejnymi. 

Przeważnie są to obrazy z motywem  kwiatowym. Uczestniczę również w zajęciach muzycznych, 

przyjemność sprawia mi rehabilitacja ruchowa. 

Adam: Mamy zajęcia muzyczne i ćwiczenia fizyczne oraz spotkanie z ciekawymi ludźmi. 

Karolina: Pisanie na komputerze, wyklejanie kordonkiem obrazków, ćwiczenia rehabilitacyjne. 

Tomasz:  Jestem w pracowni stolarskiej, ale okazyjnie pomagam w innych pracowniach np. w 

pracowni gospodarstwa domowego. 

Paweł: Ja pracuję w pracowni stolarskiej, gdzie wyklejam, odrysowuję lub wycinam drewniane 

elementy, czasami uczestniczę w zajęciach tanecznych, muzycznych oraz ćwiczeniach 

rehabilitacyjnych. 

Dawid: Ja uwielbiam szyć ręcznie, na maszynie, przygotowuję kanapki, maluję farbami ramki do 

obrazów, piszę na komputerze listy, wykonuję ćwiczenia fizyczne. 

Andżelika: Jestem w pracowni  artystycznej, gdzie maluję na szkle, maluję elementy drewniane, 

wykonuję kartki okolicznościowe. 

Marta: Ja jestem na stałe w pracowni krawiecko - hafciarskiej, gdzie szyję na maszynie poduszki, 

maskotki, wypełniam ocieplaczem uszyte maskotki, wykrawam elementy z materiału, haftuję. 



  

Dorota: Które z nich najbardziej lubicie? 

Grzegorz: Najbardziej lubię zajęcia w pracowni komputerowej. 

Monika: Najbardziej lubię zajęcia plastyczne i ćwiczenia gimnastyczne. 

Aleksandra: Najbardziej lubię malować obrazy, opisywać wydarzenia na facebooku oraz ćwiczenia w 

pracowni rehabilitacji. 

Adam: Chyba zajęcia komputerowe. 

Karolina:  Ja też zajęcia z komputerem i ćwiczenia  fizyczne. 

Tomasz: Najbardziej lubię zajęcia w pracowni stolarskiej ale oprócz tego lubię ćwiczyć,  lubię zajęcia 

muzyczne i bibliotekę. 

Paweł: Najbardziej lubię zajęcia w stolarni. 

Dawid: Najbardziej lubię pisanie na komputerze i zajęcia z muzykoterapii. 

Andżelika: Bardzo lubię ćwiczenia gimnastyczne, zajęcia z muzykoterapii i wszystkie czynności, które 

wykonuję w mojej pracowniach. 

Marta: Bardzo lubię ćwiczyć, brać udział w przedstawieniach artystycznych, a w swojej pracowni 

najbardziej lubię szyć maskotki. 

 Dorota: Jakie są Wasze pasje i zainteresowania? 

Grzegorz: Najbardziej lubię układać wiersze. 

Monika: Bardzo lubię jeździć na rowerze oraz czytać książki. 

Aleksandra: Moje pasje to malowanie obrazów, prowadzenie gazetki w WTZ , moda, udzielanie 

wywiadów, robienie zdjęć. 

Adam: Interesuję się samochodami osobowymi i ciężarowymi, lubię też jeździć rowerem. 

Karolina: Największą moją pasją jest pływanie i taniec. 

Tomasz: Moją pasją jest czytanie książek, słuchanie muzyki oraz interesuje się tym wszystkim, co 

dzieje się na świecie. 

Paweł: Moje zainteresowania to komputery, czasami gotowanie, motory, słuchanie muzyki. 

Dawid: Moją pasją jest zespół Akcent, uwielbiam jego przeboje, lubię występować na scenie w 

przedstawieniach przygotowanych w WTZ, lubię filmy mroczne. 

Andżelika: Moją pasją jest pływanie, bardzo lubię brać udział w zawodach sportowych, lubię 

zwierzęta, a zwłaszcza psy. 

Marta: Moją pasją jest śpiew, bardzo lubię słuchać muzyki oraz oglądać ulubione seriale. 

  

Dorota: Co chcielibyście przekazać  czytelnikom naszej gazetki? 



Aleksandra:  To może ja. Chcę powiedzieć, że uczęszczanie na warsztaty wpływa na rozwój 

osobowości i umiejętności. WTZ jest miejscem, w którym uwielbiam przebywać i dobrze się w nim 

czuję. Tu mogę realizować swoje pasje i brać udział w przedstawieniach 

artystycznych  oraz  występować na scenie. Chcę o tym mówić bo to szczera prawda. 

Karolina: A ja chce podzielić się moim marzeniem. Chcę  zdobyć pierwsze  miejsce w zawodach 

pływackich, dlatego bardzo mocno się staram i daję z siebie wszystko na treningach. 

Tomasz: Chcę żeby wszyscy wiedzieli, ze mamy  w WTZ  różne ciekawe  zajęcia, spędzamy miło czas, 

pokazujemy innym prace, które tu wykonujemy. Jesteśmy tu szczęśliwi. 

Dawid: A ja się pochwalę, że my  też mamy swoją gazetkę. Nazywa „ Wutezetka'' 

  

Dorota: Dziękując za rozmowę czego możemy Wam życzyć? 

Grzegorz: Powodzenia w życiu. 

Monika: Dalszej owocnej pracy. 

Aleksandra: Dalszej owocnej pracy. 

Adam: Spokojnej pracy i miło spędzonego czasu w WTZ. 

Karolina: Dużo radości i uśmiechu oraz realizacji moich marzeń. 

Tomasz: Dużo radości, dużo przyjaciół. 

Paweł: Rozwijania się w tym co robię i realizacji moich życiowych planów. 

Dawid: Szczęścia w życiu, miłości, spełnienia moich marzeń. 

Andżelika: Żeby zawsze wszystko w życiu się udawało, żebym kiedyś mogła zając pierwsze miejsce w 

zawodach pływackich. 

Marta: Bardzo chciałabym spotkać się z Anną Dymną i zaśpiewać z Anią Wyszkoni jakąś  piosenkę. 

  

Dorota: Życzę więc Wam Kochani wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, niesłabnącego 

entuzjazmu, wielu wspaniałych inspirujących ludzi na Waszej drodze życia oraz pogodnych, pełnych 

słońca i radości dni.  

DZIĘKUJĘ! 

 

„PIÓRNIKI DLA AFRYKI” 

            Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  ogólnopolskiej, charytatywnej  zbiórce darów 

szkolnych dla ubogich afrykańskich uczniów.  Akcja ta organizowana jest przez Fundację DZIECI 

AFRYKI.  W  tym roku, pod hasłem:  „PIÓRNIKI DLA AFRYKI”, zbieraliśmy wyposażone piórniki, które 

później za pośrednictwem fundacji trafią do dzieci w Burundii, Etiopii, Ghanie, Kamerunie, Namibii czy 

Sudanie. Bardzo dziękujemy uczniom, którzy zechcieli przygotować i podarować taki prezent swojemu 

koledze lub koleżance w Afryce. Dzięki Waszej hojności przygotowanych zostało 11 w pełni 

wyposażonych zestawów przyborów.  Uczeń w Afryce posługuje się najczęściej ołówkiem. Zdarza się, 

że musi się  nim dzielić z rodzeństwem. Obdarowane dzieci mogą po raz pierwszy w życiu zobaczyć, a 



nawet mieć na własność kolorowe kredki, gumki, linijki, długopisy, które dotąd były obiektem  ich 

marzeń. Najpierw często trzeba im wytłumaczyć i pokazać do czego służą i jak się nimi posługiwać.  

Akcja „Piórniki dla Afryki” jest praktycznym sprawdzianem  solidarności polskich uczniów z afrykańskimi 

rówieśnikami, którzy na co dzień cierpią z powodu niesprawiedliwości społecznej. 

Joanna Pacześ-Andrzejewska 

 

KONKURSY PLASTYCZNE 

                W ramach szkolnego projektu profilaktycznego  „Przeciw dyskryminacji  na rzecz fascynacji” 

odbyły się dwa konkursy plastyczne. Swoje zdolności   plastyczne i kreatywność mogli zaprezentować 

uczniowie wszystkich klas. Uczestnicy biorący w nich udział zaangażowali się w sposób szczególny w 

realizację programu. Łącznie na obydwa konkursy wpłynęło kilkadziesiąt prac. 

W dniu 19.05.2016r. komisja w składzie: p. Ewa Owsik, p. Małgorzata Grzywacz, oceniła  prace 

plastyczne wykonane przez uczniów klas I-III w ramach konkursu „Jestem obywatelem innego 

kraju”. Uczniowie przedstawiali, przy pomocy różnorodnych technik plastycznych,siebie jako 

mieszkańca innego  kraju i innej narodowości. Również uczniowie klas starszych mieli możliwość 

zaprezentowania swoich zdolności plastycznych, wykonując plakat o tematyce  „ Nie 

dyskryminujemy, bo każdego szanujemy”.  

      Komisja podejmując decyzję kierowała się regulaminem konkursu. Prace oceniane były za 

zgodność z tematem, pomysłową technikę, estetykę wykonania i ogólne wrażenie artystyczne. Jury 

miało bardzo trudny wybór, ponieważ wszystkie prace spełniały większość założeń regulaminowych. 

Ostatecznie komisja przyznała następujące miejsca: 

KONKURS PLASTYCZNY  „JESTEM OBYWATELEM INNEGO KRAJU” 

I miejsce -  ANNA PAKUŁA   kl. IIIb 

II miejsce - ELIZA SKIBIŃSKA   kl.Ib 

III miejsce -  ŁUKASZ SŁUPSKI  kl. Iia  i  MARTYNA SOBCZYK  kl.IIa 

Wyróżnienia: 

-  WIKTORIA SZYNKA kl. Ib 

- MAJA WASZCZYKOWSKA  kl. IIa 

- MIKOŁAJ PIECHOWSKI  kl. IIa 

- WIKTORIA RZESZUTEK  kl. IIa 

-  KRYSTIAN WINCŁAWSKI   kl.IIIa 

- PATRYCJA MAŚLAK  kl. IIIa 

- HUBERT GOGOLEWSKI  kl. IIIa 

- SZYMON KOPCZYŃSKI  kl. IIIb 

KONKURS PLASTYCZNY pt. „NIE DYSKRYMINUJEMY, BO KAŻDEGO SZANUJEMY” 



I miejsce - ZUZANNA MALINOWSKA  kl. IVa 

II miejsce - ZUZANNA WENTEL  kl. IVa 

III miejsce - MAJA ZDYBEK  kl. IVa 

  

Wszystkim serdecznie gratulujemy! 

Na zwycięzców czekają nagrody książkowe i dyplomy, które zostaną oficjalnie wręczone 

podczas apelu podsumowującego całość projektu. 

Joanna Pacześ-Andrzejewska 

 

Biedny czyli jaki? 

          Jakiś czas temu wzięłam udział w zajęciach klasy IIb. Dotyczyły one wykluczenia ze względu na 

biedę. Przyznam, że szłam na nie z mieszanymi uczuciami. Przecież, co drugoklasiści mogą mieć na ten 

temat do powiedzenia? Cóż… 

          Wstępem do dyskusji, było pytanie nauczyciela: „Czy bieda to brak pieniędzy?” Oczywiście padło 

chóralne:  „Nie!” Nauczyciel drążył jednak dalej. Spytał: „Dlaczego?” Muszę przyznać, że niektóre 

wypowiedzi były dość zaskakujące. 

        Zaczęło się od zwyczajnych komentarzy. Dzieci mówiły, że bieda to brak ubrań, brak jedzenia czy 

innych artykułów pierwszej potrzeby. Ludzie biedni mają biedne domy i chodzą w jednych ubraniach. 

Potem jednak dzieci zaczęły wchodzić coraz głębiej w temat. Jedna z dziewczynek opowiedziała historię 

sąsiadki, która pokłóciła się z siostrą i ten brak więzi, brak drugiej osoby nazwała biedą. Potwierdził to 

jeden z chłopców, mówiąc, że biedny to ten, który traci rodzinę. Uczniowie zaczęli się zastanawiać co 

może doprowadzić do biedy. Jednym z najczęściej przytaczanych przykładów było uzależnienie. Kiedy 

dyskusja przycichła padło kolejne pytanie ze strony nauczyciela: „Jak wy możecie takiej osobie 

pomóc?” Odpowiedzią, którą zapamiętałam była: „Możemy dać mu pracę albo pomóc ją znaleźć. Wtedy 

zarobi pieniążki i już nie będzie biedny”. 

        Co mnie bardzo zaskoczyło to to, że uczniowie bardzo chętnie wymieniali rzeczy, którymi mogliby 

się podzielić i na bieżąco zastanawiali się komu w swoim otoczeniu mogliby pomóc. Była to reakcja 

spontaniczna bez udziału wychowawcy. 

       Mam nadzieję, że te zajęcia faktycznie wydadzą owoce i dzieci będę uważniej przyglądać się 

ludziom wokół, a w razie potrzeby postarają się pomóc. 

 Paulina Hryniewicz 

 

DZIEŃ NIEPOWTARZALNOŚCI 

        Dzień 9 czerwca został w naszej szkole ogłoszony Dniem Niepowtarzalności, co oznaczało, że 

każdy członek szkolnej społeczności mógł tego dnia zmienić swój wizerunek. Chodziło o to, aby 



wyróżniać się czymś niepowtarzalnym w wyglądzie. Wiele osób zadanie potraktowało sumiennie i 

przyłożyło się do zmiany swojego image J Było ciekawie. 

                Tego dnia nastąpiło również podsumowanie projektu oraz wręczenie nagród zwycięzcom 

konkursów organizowanych w ramach projektu. 

                Na zakończenie wystąpił Dobromir Makowski. Streetworker współpracuje z naszą szkołą od 

wielu lat i każde spotkanie z nim jest pełne emocji, wzruszeń, refleksji, a przede wszystkim świetnej 

zabawy. Najlepszy sposób nauki u dzieci, to zabawa i Dobromir to „odkrycie” z powodzeniem 

realizuje.  Tym razem nasz gość podzielił się z nami swoimi przeżyciami z dzieciństwa… Dużo zostało 

powiedziane i wyśpiewane na temat wykluczenia ze względu na biedę. 

Spotkanie z uczniami uświetnił Mateusz, przyjaciel Dobromira. Zaprezentował publiczności swoje 

umiejętności piłkarskie. W jego pokazie była magia J Gość także ciekawie opowiadał o swoim życiu. 

Reasumując, o wykluczeniu rozmawialiśmy w tym roku także w rytmie muzyki hip – hop  

Serdecznie dziękujemy naszym  GOŚCIOM. 

Urszula Bodyl 

……………………………………. 

Wielka prośba do Darusia J 

Proszę, aby na zdjęciach klas (od Dyrektora) znalazły się flagi państw… 

Tolerancja – j. Pol 

Tolerancia – j. hiszpański 

Tolerance – j. angielski 

Toleranz – niemiecki 

Tolerance – francuski  

Tolerance  - czeski 

Tolleranza - włoski 

  

Dorotko pamiętaj, aby nad zdjęciami ukazała się informacja, że pedagog przeprowadził w 

klasach IV – VI zajęcia o tolerancji. 

 

Tydzień uśmiechu 

           Ile może znaczyć jeden uśmiech? Zastanawialiście się kiedyś nad tym? Sprawdziliśmy to w 

naszej szkole. Pamiętacie? Przez cały tydzień dawaliśmy koleżankom i kolegom z klasy uśmiechy. 

Uśmiechy za życzliwość, za pomoc, za ciągły uśmiech, za… 

Lista była bardzo długa. Codziennie mogliśmy wręczyć naszą uśmiechniętą buźkę jednej wybranej 

osobie. Niektórzy zebrali ich ponad dwadzieścia.  



W trakcie tego „uśmiechniętego tygodnia” zapytałam kilka osób ze szkoły za co wręczali uśmiechy. 

Jedna odpowiedź zapadła mi w pamięć:  

„ Za to, że jest dla każdego z klasy”. Prawda, że to wspaniała postawa?  

Takich osób było naprawdę wiele. Zwycięzcy tego niecodziennego konkursu posiadają naprawdę długą 

listę zalet.   

 Bardzo Wam dziękujemy za świetną zabawę  i za to, że „jesteście”. 

 Paulina Hryniewicz 


