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Złote myśli Marii Grzegorzewskiej

Maria Grzegorzewska to pedagog
specjalna, twórczyni polskiej
pedagogiki specjalnej,która pomaganie
osobom niepełnosprawnym uczyniła
mottem swego życia. Jak sama
stwierdziła: Nie ma kaleki – jest
człowiek”. 
     W 2022 roku przypada 100. rocznica
założenia przez nią Państwowego
Instytutu Pedagogiki Specjalnej
(obecnie Akademii Pedagogiki
Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej
w Warszawie). By docenić tę wybitną
postać, sejm uchwalił, że będzie ona
patronką roku 2022 r.

Maria
Grzegorzewska 
miała wiele
cennych
przemyśleń na
temat zadań 
i osobowości
nauczyciela,
człowieka w
ogóle, a także na
temat wartości,
którymi
powinnismy

kierować się w
życiu. Jej myśli są
uniwersalne 
i ponadczasowe.
Większość z nich
zawarła w "Listach
do młodego
nauczyciela". Oto
niektóre z nich.
„Wartość
człowieka jest
najcenniejszą
wartością świata,

jej ciężar
gatunkowy
przeważa
wszystko w życiu
jednostek 
i społeczeństw”.
„…Dobroć
człowieka jest
największą
wartością...". 
„…Aby zdziałać
coś
wartościowego,

trzeba być kimś
wewnętrznie,
trzeba mieć swoje
własne życie, swój
własny świat,
trzeba mieć
mocny fundament
przekonań — w
coś gorąco
wierzyć, czemuś
gorąco służyć —
trzeba być sobą!
Bo przecież jeżeli

się ma dawać, to
trzeba mieć coś
do dawania,
ażeby dużo dać —
trzeba dużo
mieć…”.
Niech te piękne
słowa naszej
patronki będą dla
nas inspiracją 
w codziennym
życiu.
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Wiosna - inspirująca pora roku!

Wiosna walczy
z jesienią 
o miano
najpiękniejszej
z pór roku.
Wiele osób
twierdzi, że jest
ona
najpiękniejszym
okresem, że
przewyższa
swym urokiem
złotą, polską
jesień,
malowniczą,
pełną magii
zimę, a nawet
tętniące
życiem i
kolorami lato.
Osobiście nie
mam
wyrobionego
zdania 

i w każdej
porze roku
dostrzegam
właściwe jej
piękno, ale to
właśnie na
wiosnę
czekam z
największym
utęsknieniem.
Jak zresztą
każdy.
Wiosenne
ciepło
i budząca się
do życia
przyroda
sprawiają, że
rodzi nam się
wiele nowych
pomysłów.
Wiosna bywa
inspirująca. To
za jej sprawą

powstały
ciekawe prace
plastyczne.
Zobaczcie
sami.

Maja

. .
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Akcja "Żonkil" w naszej szkole

.

W kwietniu,
jak co roku,
nasza szkoła
wzięła udział
w akcji
społeczno-
edukacyjnej
Muzeum Polin
„Żonkile”. 
Tematem
przewodnim
w tym roku
była miłość. 
A dlaczego
właśnie ona?
Marek
Edelman,

jeden z
przywódców
powstania w
getcie, pytał 
w książce 
"I była miłość 
w getcie":
"Dlaczego nikt
mnie nie pyta,
czy w getcie
była miłość"?
Dlaczego
nikogo to nie
interesuje?".
Dlatego
właśnie ta
edycja akcji

miała skłonić
uczestników
do refleksji
nad tym, czym
była 
i co znaczyła
miłość w
getcie
warszawskim, 
a także nad
tym, jak wiele
miała oblicz: 
od miłości
rodzicielskiej,
przez miłość
do przyjaciół,
idei

aż po miłość
romantyczną.
Podkreślić
miała rangę
tego uczucia,
jak również
znaczenie
empatii,
wrażliwości na
krzywdę –
uniwersalnych, 
postaw, co
pokazują
bieżące
wydarzenia. 
By upamiętnić
powstanie 

w getcie, ale
również by
zamanifestować
solidarność 
z tymi, którzy
walczą o swój
kraj
 wykonaliśmy
papierowe
żonkile. 

Karol

.
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Pomoc humanitarna - ważna sprawa!

Co to jest
pomoc
humanitarna?
Pomoc
humanitarna to
wszelka pomoc
w czasie klęsk
 i katastrof
spowodowanych
warunkami
naturalnymi
(powodziami,
suszami,
katastrofami
ekologicznymi)
 lub
wywołanych
działalnością
człowieka
(wojnami).
Dotyczy ona
przede
wszystkim
ratowania
i ochrony życia,
ale nie tylko.
Wśród jej
zadań warto
wymienić
również takie
jak: udzielanie
koniecznej
pomocy i
wsparcia
ludziom
narażonym na
długotrwałe
kryzysy,
wszelkie prace
związane
z odbudową i
rekonstrukcją,
szczególnie 
w zakresie
infrastruktury
i sprzętu,
pokonywanie
trudności

związanych
z
konsekwencjami
migracji
ludności
(uchodźcy,
przesiedleńcy
 i repatrianci),
spowodowanymi
przez klęski
żywiołowe lub
katastrofy
wywołane
działalnością
człowieka;
a także
działania na
rzecz
zapobiegania
katastrofom
oraz
ograniczania
ich skutków.
Dlaczego
pomoc
humanitarna
jest
potrzebna?
Wojna może
zdarzyć się
wszędzie. Nie
jest przed nią
zabezpieczony
żaden
kontynent,
nawet Europa,
co pokazały
ostatnie
wydarzenia.
To, jak
traktujemy
innych,
świadczy
o naszym
człowieczeństwie.
Wszyscy ludzie
są równi i mają
równe

prawa,
niezależnie od
pochodzenia,
religii, rasy itd.
Ludzkie
cierpienie musi
spotkać się
z reakcją w
każdych
okolicznościach
-  
w
szczególności
dotyczy to
osób
znajdujących
się w
najtrudniejszym
położeniu.
Dlaczego
powinniśmy
włączać się
w działania
mające na celu
wsparcie ofiar
wojny,
pokażmy, że
solidaryzujemy
się z nimi,
okażmy serce.

Anna

.

.

.

Estera



www.nowiny24.pl Nowiny | Numer 10 06/2022 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Pigułka Radości

Święta, święta ...

    Wielkanoc to najważniejsze święto w kościele rzymskokatolickim. Pełne miłości i ciepła rodzinnego.
Podkreślające wagę poświęcenia i bezinteresownej miłości. W tym roku szczególne, bo naznaczone tragedią
naszych wschodnich sąsiadów. Wielu z nas zastanawia się, czy Ukraińcy obchodzą Wielkanoc? 
    W Ukrainie dominującym wyznaniem jest prawosławie. Święta wielkanocne są celebrowane bardzo podobnie
jak w Polsce. Zdobi i dekoruje się jaja, przygotowuje się koszyczek wielkanocny.  Prawosławna święconka
składa się z jaj, wędlin, paschy serowej, babki wielkanocnej, masła, tartego chrzanu, soli, octu 
i kawałka chleba.  Tak, jak i u nas, w Wielką Sobotę w cerkwiach święci się pokarmy, które spożywa się
podczas niedzielnego śniadania. Również lany poniedziałek  jest obchodzony  tak samo, jak w Polsce. 
     A jakie są różnice? Na wielkanocnych stołach pojawiają się nieznane nam potrawy, takie jak chołodziec, czy
paska. Tydzień po Wielkanocy na Ukrainie obchodzi się święto zmarłych. W tym czasie wszyscy krewni
odwiedzają groby najbliższych i urządzają pikniki.
       Święta naszych sąsiadów są więc podobne do naszych. Także i u nich najważn iejszy jest czas 
z najbliższymi.

Maja
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