
 



Wywiad z dyrektorem szkoły – Panem Markiem Durczakiem 

 

 

Redaktor: Od kiedy funkcjonuje szkoła integracyjna? 

Pan Dyrektor: Szkoła integracyjna funkcjonuje od 1997 roku. 

 

Redaktor: Czy wie Pan może, kto zainicjował utworzenie takiej szkoły? 

Pan Dyrektor: Myślę, że sytuacja była troszeczkę wymuszona, ponieważ po raz 

pierwszy dostaliśmy troje dzieci niepełnosprawnych. Pierwszą wychowawczynią 

zajmującą się nimi była pani Hanna Tomczak. 

 

Redaktor: Czy trudno jest spełnić wymagania takiej szkoły? 

Pan Dyrektor: W tej chwili  bardzo trudno, ponieważ trzeba mieć już obiekt 

przystosowany do osób niepełnosprawnych, co u nas trwało wiele lat, zanim się 

przygotowaliśmy. Dodatkowo, nie każdy nauczyciel może uczyć takie dzieci. Jeżeli  

któreś z nich ma orzeczenie o kształceniu specjalnym, to muszą to być specjaliści. 

 

Redaktor: Ilu uczniów niepełnosprawnych może być w jednej klasie? 

Pan Dyrektor: W jednej klasie może być do pięcioro uczniów niepełnosprawnych, 

przy czym do dwudziestu w całej klasie. 

 

Redaktor: Z jakimi problemami należy zmagać się prowadząc taką szkołę? 

Pan Dyrektor: Myślę, że najwięcej jest tzw. „papierkowej roboty”. Więcej czasu 

zajmuje wypełnianie dokumentów niż nauczanie. 

 

Redaktor: Czy czuje Pan satysfakcję z wykonywanej pracy na rzecz uczniów 

niepełnosprawnych? 

Pan Dyrektor: Tak; sam mam niepełnosprawnego brata, w związku z czym myślę, 

że od zawsze byłem przygotowany, żeby pomagać innym. Wydaje mi się, że taka 

pomoc jest nieodzowna i daje satysfakcję. 



Redaktor: Dziękuję za rozmowę i życzę dalszych sukcesów w prowadzeniu szkoły 

oraz realizacji  wytyczonych celów. 

 

Z Dyrektorem rozmawiała Joanna Wróbel z kl. III a (gimnazjum). 

 

rys. Emilia Jędrzejczak, kl. II a 

 

 



NORMALSI 
Są wśród nas. Nie oczekują litości, lecz zrozumienia. Dążą do normalności 
i chcą żyć jak ich rówieśnicy.  
Osoby niepełnosprawne uczą się w naszej szkole. Mamy z nimi styczność 
na co dzień. 

Oczami niewidomego 

Kuba ma 12 lat, chodzi do 6 klasy szkoły podstawowej. Cierpi na bardzo rzadką chorobę i stopniowo 
przestaje widzieć. "Kiedy miałem 6 lat nie miałem problemu z dostrzeżeniem  nawet bardzo dalekich 

ode mnie rzeczy, jednak z roku na rok powoli traciłem wzrok. W klasach 1-3 używałem specjalnych 

lup. Od 4 klasy nauczyciele piszą za mnie w zeszytach. Teraz widzę tylko światło, niektóre kolory 

i cienie." By sprawnie się poruszać chłopiec potrzebuje białej laski. Mimo wyróżniania się w tłumie 

ludzie nie zważają na jego bezpieczeństwo: "Jedyną denerwującą sytuacją w szkole jest to, że ludzie 

wpadają na mnie i  podchodzą mi pod nogi. Bardzo często potykam się o rzucane plecaki na środku 

korytarza.” Jednak to nie wpływa na jego samopoczucie: "Mam bardzo wielu przyjaciół, 

którzy  pomagają mi. Dzięki nim czuję się bezpiecznie. Nauczycielom zawdzięczam fakt, że mogę uczyć 

się jak każde normalne dziecko.” 

Pomimo swojej przypadłości chłopiec ma ambitne plany na przyszłość: "Bardzo chciałbym zostać 

informatykiem, lecz dla niewidomego jest to niezłe wyzwanie." Ulubionym przedmiotem Kuby jest 

matematyka, uczęszcza także na lekcje gitary do Ogniska Muzycznego, gdzie uczy go pan Leszek 
Świderski. Nauczyciel muzyki uważa chłopca za bardzo zdolnego: “Jest to mój pierwszy 

niepełnosprawny uczeń, jednak jeden z najbardziej utalentowanych. Co zaskakujące, już po 

pierwszych sześciu miesiącach nauki zagrał koncert przed wielką widownią na festynie 

organizowanym przez fundację “Ogród Marzeń”.”Zapytałyśmy się też jak wyglądają lekcje gitary 
z osobą niewidomą: “Można je porównać do zajęć z uczniami pełnosprawnymi. Kuba jednak nie gra 

z nut, wszystko zapamiętuje.” 

Po ukończeniu podstawówki chłopiec wybiera się do specjalniej szkoły z internatem dla osób 
niewidomych w Owińskach koło Poznania. 

 

Dwukołowy “czołg” 

Jasiu ma 6 lat, dopiero rozpoczął naukę w naszej szkole. Choruje na jedną z najgorszych postaci 
zaniku mięśni. Niestety jego koledzy są jeszcze zbyt młodzi, żeby zrozumieć jego sytuację oraz to jak 

mu pomóc. Nauczyciele starają się pokazać im, jak powinni się zachowywać w stosunku do chorego. 
Na tą chwilę chłopiec nie czuje się dobrze w otoczeniu: “Koledzy nie pomagają, ale widzę, że mają 

dobre chęci. Szkoła jest okej, jednak bardziej podobało mi się w przedszkolu.” Chłopiec podobnie jak 

Kuba ma odległe marzenie: “W przyszłości chcę zostać czołgistą.” Pasją Jasia jest rysowanie, 
szczególnie uzbrojenia wojskowego. Na naszą prośbę, chłopiec naszkicował  swój wymarzony czołg. 

Fascynuje go wszystko związane z wojskiem, zwłaszcza filmy, w szczególności “Czterej pancerni 
i pies”. 



 

 

Kilka słów od nas 

 

Praca z niepełnosprawnymi była bardzo interesująca. Dowiedziałyśmy się jak  zachowywać się w 
obecności takich osób. Wiemy już, że nie chcą one nadmiernej troski, lecz  traktowania ich w pełni 

normalnie. Napisałyśmy ten artykuł, by pokazać wszystkim, że tacy ludzie też mają marzenia i pasje. 
Nie chcą pomocy w każdej sprawie i nie oczekują nadmiernego współczucia.  
Sądzimy, że to również my możemy się bardzo wiele od nich nauczyć.  

 
Udział  w tworzeniu  reportażu wzięli:  Dominika Brzezińska, Aleksandra Derwich,  

Zuzanna Kalinowska, Joanna Matuszak, Karolina Musiałek, Sara Mikołajczak, Julia Udzik,  
Joanna Wróbel 

 
Wywiadów udzielili: Jakub Sobczuk, Jan Siejak, pan Leszek Świderski  
 

Artykuł zdobył II miejsce w powiatowym konkursie organizowanym przez Życie Jarocina.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 



rys . Bartosz Kościuk, kl . II a 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rys . Kornel  Tomczak, kl .II  a 



Lekcja wrażliwości. 

 

 

3 grudnia każdego roku częściej niż zwykle zastanawiamy się, czy wszyscy mamy 

równy start w dorosłe życie. Światowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to dobry 

moment, aby uświadomić wszystkim, iż wokół nas żyje wiele osób 

niepełnosprawnych, które borykają się codziennymi problemami. Uczniowie Szkoły 

nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Jarocinie na co dzień spotykają się 

z koleżankami i kolegami, którzy mają różne dysfunkcje. Samorząd Uczniowski 

wraz z opiekunkami Aleksandrą Kabacińską i Barbarą Walerowicz chcąc wyróżnić 

w szczególny sposób ten dzień zorganizował uroczysty apel, na który zaprosili 

wspaniałą wokalistkę, zwyciężczynię wielu konkursów muzycznych oraz bohaterkę 

programu „Wyśpiewać siebie” Ekspresu Reporterów, Panią Sylwię Pogwizd, która 

jest osobą niewidomą od urodzenia. Pani Sylwia zaśpiewała utwory znanej 

piosenkarki Anny German. Występ spotkał się z dużym zaciekawieniem uczniów, 

choć muzyka ta nie do końca jest w modzie. W swoim krótkim wystąpieniu Pani 

Sylwia powiedziała, że życie trzeba przeżyć, a nie przeczekać. Po recitalu uczniowie 

chętnie zadawali pytania i z zainteresowaniem słuchali jej odpowiedzi. Myślę – jak 

powiedziała Aleksandra Kabacińska – że internauci mają rację, że jest to talent 

na miarę Anny German. 

 

 

 



Zmagania integracyjne w Ostrowie Wlkp. 

 

24 listopada klasa IV c reprezentowała nasza szkołę  IX Zmaganiach  Integracyjnych 

Klas IV- VI  Południowej Wielkopolski .Organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 5 

w Ostrowie Wielkopolskim . Uczniowie, w przebraniach wróżek, czarodziejów 

i czarownic, przedstawili przygotowaną wcześniej prezentację – piosenki i zaklęcia. 

Potem  nastąpiła uroczysta parada, podczas której uczestnicy pokazywali swoje 

stroje. Następnie brali udział w konkurencjach sportowych oraz zadaniach 

konkursowych (m. in. odczytywali zaszyfrowane hasło, robili wybuchową miksturę, 

rozpoznawali za pomocą węchu zioła i przyprawy, tworzyli  ,,wróżkę – kucharkę”). 

Po  podsumowaniu zmagań ogłoszono wyniki konkursów międzyszkolnych 

i wręczono nagrody (nasza szkoła przywiozła ich kilka). 

 

 

 



 

 

Angelika Wiecha z kl. VI a  zajęła I miejsce w Konkursie 

Literackim  ,,Najoryginalniejszy przepis na magiczną miksturę”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na kolejnych s tronach prezentujemy zgłoszone do konkursu prace uczniów naszej szkoły. 

Nagrodzona praca  Angeliki  Wiechy: 

 



 



Podczas Zmagań Integracyjnych rozstrzygnięto również konkurs fotograficzny „Integracja 

w moich oczach” dla  uczniów szkół podstawowych. Celem konkursu było szerzenie idei 

integracji, dostrzeganie osób słabszych, funkcjonujących obok nas, rozwijanie wrażliwości  

artystycznej. Uczniowie klasy IV a  : Martyna Kuberka, Adam Michalak i  Jakub Kałmucki  zostali 

laureatami  tego konkursu. Poniżej prezentujemy nagrodzone zdjęcia Adama Michalaka. 

 

 

 

Gazetkę zredagowali: uczniowie kl . II  a  pod kierunkiem pani Anny Kardas, uczniowie 

gimnazjum pod opieką pani Aleksandry Kabacińskiej. Ca łość opracowała: Danuta Krawczyk 


