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SÓWKA 

 

gazetka szkolna nr 2/2021    wydanie trzecie  – marzenia dawniej i dzis 

 

 

 

  
Witajcie Kochani Uczniowie !!! 

 
W tym numerze gazetki zabiorę Was w podróż. 
Nie będzie to jednak taka zwykła podróż autem, 
rowerem czy pociągiem. Przeniesiemy się do 
czasów, gdy nasza szkoła powstawała. Było to  
bardzo dawno temu. W tym roku nasza szkoła 
obchodzi swoje 100 urodziny. To bardzo ważna 
uroczystość. O czym marzyły wtedy dzieci? A o 
czym marzą uczniowie dzisiejszej Szkoły 
Podstawowej nr 26? Zapraszam do lektury! 
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„Marzenia to trudna sprawa. Każdy z nas w różnym wieku marzy o czymś 
innym. Marzenia odzwierciedlają nasze potrzeby i pragnienia. Jeszcze rok 

temu marzyłem o byciu bogatym i pięknym, ale przez ten rok chyba każdy 
zauważył, że zmieniło się wiele. Myślę przede wszystkim o pandemii 

koronawirusa, która opanowała cały świat. I teraz moje marzenie sprzed 
roku wydaje się głupie i śmieszne. Bo cóż teraz znaczą pieniądze, gdy 

ludzie wokół mnie chorują, a nawet umierają. Koronawirus atakuje 
wszystkich: i biednych i bogatych. Więc moje marzenie na 2021 rok brzmi: 
„Koniec pandemii”. Chciałbym abyśmy wrócili do szkoły, do pracy. Marzę o 
spokojnych i bezpiecznych zakupach, spotkaniach, pójściu do kina, na 
basen, pięknych wakacjach. Marzę, abyśmy zapomnieli o  maseczkach i 

przyłbicach i mogli sobie bezpiecznie podać rękę na powitanie. Chciałbym, 
aby wszyscy odetchnęli i przestali się bać innych ludzi. Chciałbym spotkać 
kolegów i koleżanki i swoich nauczycieli osobiście, a nie na teamsach. 
Człowiek nie jest przyzwyczajony do życia w odosobnieniu. Potrzebujemy 
kontaktów międzyludzkich. Będę musiał jednak poczekać, bo pandemia nie 
odpuszcza. Jestem jednak cierpliwy i czekam na spełnienie swojego 
marzenia,  bo marzenia się spełniają.” 

                                                                     Maciek kl.7 
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Tak właśnie o marzeniach i obecnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się już 
ponad rok temu, napisał uczeń naszej szkoły – Maciek z klasy 7. 

Obecny rok szkolny jest dla nas wszystkich inny. Nie tylko przez sytuację 
związaną z pandemią, która objęła swoim zasięgiem cały świat i już ponad 
rok wpływa na nasze życie. Dla naszej społeczności szkolnej to szczególny 

czas, ponieważ szkoła, w której uczymy się, pracujemy, przebywamy 
codziennie, obchodzi swoje urodziny. I to bardzo znaczące urodziny, bo 
100 lat temu w Lublinie powstała pierwsza klasa dla uczniów z 
niepełnosprawnością intelektualną. Przyszło nam niestety świętować tak 
piękną rocznicę, w tak niesprzyjających warunkach życiowych. 
Chcielibyśmy w tym numerze gazetki zaprezentować Wam, kochani 
czytelnicy jak wyglądała szkoła 100 lat temu. W jakich warunkach żyły 
dzieci, a przede wszystkim o czym marzyły. Na marzenia z dzisiejszych 
czasów ma duży wpływ pandemia, a co wpływało na nie 100 lat temu? Czy 
marzenia dzieci dawniej i dziś są takie same?                                    
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Zaczniemy od wywiadu, jaki uczeń naszej szkoły odbył z Panią Dyrektor – 
Bożenną Kowalik,  na temat urodzin naszej szkoły, sytuacji związanej z 
pandemią oraz marzeń, które są mocno związane z rzeczywistością, w 
jakiej przyszło nam żyć. 

Wywiad (pod opieką wychowawczyni – pani Renaty Spodarek – Borkowskiej) 

przygotował i przeprowadził Mikołaj z klasy 6. 

 

Mikołaj: Dzień dobry Pani Dyrektor, dziękuję za obecność. Cieszę się, że 
będę mógł przeprowadzić z Panią wywiad do gazetki szkolnej “Sówka”. 

Pani Dyrektor: Ja też. Czuję się wyróżniona. 

M: Co myśli Pani o pandemii oraz obecnej sytuacji? 

P.D.: Jeżeli chodzi o pandemię, to powiem Ci, że w całej mojej karierze, a pracuję 
już 43 lata, teraz 44 rok, nigdy nie było takiej sytuacji, żeby dzieci nie mogły 
chodzić do szkoły. Ewentualnie były to ferie, dwa czy trzy razy jakaś ciężka zima. 
Dla mnie jest to nowe doświadczenie. Ale już dziś wiem, że jest to bardzo złe 
doświadczenie. Szkoła bez Was - dzieci, bez nauczycieli i wszystkich 

pracowników, to tylko budynek przy ulicy Bronowickiej, czy Krochmalnej. Szkoła 
jest wtedy, kiedy Wy w niej jesteście, kiedy są radości, a czasem problemy , 
kiedy widzimy się codziennie. Dzisiaj ucieszyłam się bardzo z tego, że Was widzę. 
Często spotykam się z nauczycielami on-line, ale bardzo rzadko widzę uczniów.  
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M: Dlaczego raz chodzimy do szkoły, a innym razem zostajemy w domu? 

P.D: To, że raz chodzicie, a raz nie, podyktowane jest różnymi rozporządzeniami, 

które wydaje Ministerstwo Edukacji oraz Sanepid i np. pozwalają na 
zorganizowanie zajęć w szkołach specjalnych, dla pewnej grupy uczniów. Szkoła 
musi zachować reżim sanitarny i myśleć o bezpieczeństwie uczniów. Dlatego 
organizujemy nauczanie w systemie hybrydowym - naprzemiennym. Raz 

przychodzi do szkoły jedna grupa uczniów, a reszta uczy się w domu, a potem 
następuje zamiana. Ci, co uczyli się w domu chodzą do szkoły. Ja nie jestem z 
tego zadowolona! 

M: Jakie są marzenia pani Dyrektor w obecnym czasie? 

P.D: Po pierwsze, moim marzeniem jest, żeby już nigdy taka sytuacja się nie 
powtórzyła i żebyśmy jak najszybciej wrócili do szkoły. Drugim moim marzeniem 
jest bezpieczeństwo uczniów w szkole, czyli żeby nikomu nic złego się nie 
wydarzyło, żebyście byli zdrowi. Marzę też o tym, aby wszyscy nauczyciele czuli 
zadowolenie z pracy w szkole, żeby byli pasjonatami. Wy natomiast abyście 
odbierali tych nauczycieli jako najlepszych przyjaciół. Mam też takie zwyczajne  
marzenie - chciałabym wyjechać gdzieś wiosną, na chwilę, a może tak swobodnie 
pospacerować po ulicach miasta. Jednak największym moim marzeniem jest 
powrót moich uczniów do szkoły. 

M: Rozmawiałem z kolegami z klasy o obecnej sytuacji. Większość uczniów 
lubi przebywać w domu, z bliskimi, ale prawie wszyscy marzą, by powrócić 
do szkoły i pracować oraz uczyć się normalnie. Co Pani Dyrektor o tym 
sądzi? 

P.D: Myślę, że dobrze jest być w domu, ale kontakty między nami, nasza 
społeczność, Wasze przyjaźnie i szkoła, to jest to miejsce, gdzie wszyscy się 
rozwijamy. Wy uczycie się budować  relacje ze sobą, rozmawiacie, nawiązujecie 
przyjaźnie właśnie podczas spotkań w szkole. My, dorośli podobnie. Bardzo zależy 
mi na tym, żebyśmy wrócili do szkoły. Własny dom: mamę, tatę będziemy zawsze 
traktować jako ten najważniejszy punkt w naszym życiu, ale szkoła też jest 
ważna. 

M: Zbliża się jubileusz 100- lecia naszej szkoły, czy mogłaby Pani o nim 
opowiedzieć? Co to znaczy jubileusz? 

P.D: Jubileusz to ważna, okrągła rocznica jakiegoś wydarzenia, czy też 
uroczystość zorganizowana dla jej uczczenia. Nasz jubileusz związany jest z 
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obchodami 100 – lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 26 w Lublinie, z 
przypomnieniem jej  historii. Nasz szkoła jest wyjątkowa, bo jest to trzecią 
specjalną  szkołą w Polsce, która powstała 100 lat temu. Jestem bardzo dumna z 

tego, że wśród tylu szkół w Lublinie, nasza szkoła wciąż działa i rozwija się. 
Chciałabym bardzo pokazać społeczeństwu Lublina, ale również innym szkołom 
specjalnym w Polsce, które noszą imię Janusza Korczaka, jak Wy pracujecie, że 

osiągacie dobre wyniki, a przede wszystkim, jak jesteście przygotowani do 
podjęcia życia na kolejnych etapach. Myślę też, że warto jest wspomnieć  
pierwszych uczniów naszej szkoły, przypomnieć sobie, jak oni się uczyli, jakie 
były w szkole pracownie, przypomnieć sobie nauczycieli, którzy tu uczyli, 
dyrektorów, czy wcześniejszych kierowników. Musimy koniecznie pamiętać, co 
mówił Korczak, jaki był, ile wartości w nas wpoił. Uważam, że jubileusz jest też po 
to, żeby o tym sobie przypomnieć i w tej gonitwie życia codziennego, nie 

zapomnieć o przeszłości.  Nie wiem, czy wiesz, że kierownikiem naszej szkoły był 
Józef Czechowicz, poeta. Myślę, że to też jest ciekawe i warte wspomnienia.  

M: Czy Pani Dyrektor może opowiedzieć pokrótce, jak szkoła będzie 
świętować swój jubileusz? 

P.D: Jubileusz zaplanowany jest na 13 maja – wtedy odbędzie się uroczysta Msza 
Święta dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli, na której będzie miało miejsce 
poświęcenie nowego sztandaru szkoły. Jubileusz związany jest z rocznym 
przygotowaniem głównego święta naszej szkoły . Szkoła powstała na przełomie 
1920 i 1921 roku, więc właściwie w tym roku szkolnym mija już 100 lat odkąd 
dzieci niepełnosprawne mają zapewnioną edukację w specjalnie do tego celu 
stworzonej szkole. Na 15 czerwca są zaplanowane duże uroczystości, m. in. 
akademia, na której uczniowie zaprezentują swoje umiejętności. Przybędą 
zaproszeni goście, którzy będą dzielić się uwagami, wspomnieniami o naszej 
szkole. Natomiast 11 czerwca dbędzie się piknik rodzinny na świeżym powietrzu 

dla wszystkich uczniów, rodziców i naszych absolwentów związany z różnymi 
atrakcjami np.: kuchnia wojskowa, dmuchańce dla mniejszych dzieci, wspólne 
biesiadowanie, występ zespołu muzycznego. No i dzisiaj mamy dylemat, czy 
będzie można zgromadzić dużo osób dorosłych na sali widowiskowej, czy te osoby 
przyjdą, czy zostaniemy tylko przy pikniku? Piknik odbędzie się dzięki pomocy 
Zarządu Dzielnicy w zorganizowaniu sceny i nagłośnienia. Czyli sam piknik dla 
rodziców, absolwentów na dworze na pewno się odbędzie. Cały czas 
przygotowujemy wszystko, zadania są podzielone miedzy nauczycielami, każdy 
już zabrał się za pracę i wykonywanie różnych działań. 
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Zachęcam wszystkich uczniów do zapoznania się z lekturą “ Król Maciuś I” oraz 
do pogłębienia wiedzy o naszym patronie szkoły i autorze tej książki -  Januszu 

Korczaku. To jest naprawdę bardzo ciekawa i wartościowa postać. Możecie 
również obejrzeć film “ Korczak”. 

W naszej szkole znajduje się kronika z lat 30, która sięga w przeszłość do  lat 
20 ubiegłego stulecia. Serdecznie zapraszam wszystkich uczniów do zapoznania 
się z historią szkoły, a w szczególności z marzeniami uczniów z tamtych lat 
zawartych w kronikach szkolnych. Wszystkie one znajdują się u mnie w gabinecie 
i w bibliotece szkolnej. W ubiegłym roku podczas Dni Patrona Szkoły uczniowie 
recytowali wiersze autorstwa uczniów naszej szkoły z lat 30, 40, 50, 60. Czy to 
pamiętacie? To jest historia ! 

M: Dziękujemy Pani Dyrektor za wywiad. Życzymy dużo zdrowia oraz 
szybkiego spotkania w szkole. 

 

 

A teraz przeniesiemy się w przeszłość. Chcielibyśmy pokazać Wam, jak wyglądały 
początki naszej szkoły, a przede wszystkim o czym marzyły dzieci 100 lat temu. 

W roku szkolnym 1920/1921 powstaje przy Szkole Powszechnej nr 8 w Lublinie 

Szkoła Specjalna dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną,. Na początku 
utworzono jedną klasę, do której uczęszczały dzieci w różnym wieku. Było ich 18. 
Dzieci uczyły się w jednej sali, przy której była też szatnia. W 1925 roku szkoła 
zmienia siedzibę. Dzieci uczą się w budynku przy ulicy 3 Maja 9. Są tam trzy 
sale, szatnia oraz kancelaria i pracownia psychologiczna. Liczba uczniów w szkole 
stale wzrasta. W roku szkolnym 1926/1927 szkoła przenosi się na ulicę Niecałą 6. 
W roku szkolnym 1930/1931 jest już 9 oddziałów, w których uczy się 158 
uczniów.  
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Dziewczynki są przygotowywane do przyszłej pracy w szwalni (uczą się szyć), a 
chłopcy biorą udział w warsztatach koszykarskich (uczą się wyplatać koszyki). Dla 
potrzeb szkoły wydzielony zostaje ogródek. Dzieci mogą obserwować 
samodzielnie zasiane lub posadzone zboża, warzywa czy kwiaty. Uczniowie mają 
też boisko oraz salę rekreacyjną, co przyczynia się do podnoszenia ich rozwoju 
fizycznego.  

W 1931 roku uczniowie oddziału V i VI rozpoczynają wydawanie gazetki szkolnej. 
Dochody ze sprzedaży mają zostać przeznaczone na wycieczkę do Warszawy. 
Właśnie to było największym marzeniem dzieci 100 lat temu. Wyjazd do stolicy. 
A musicie wiedzieć, że wtedy nie było komputerów, drukarek, xero, czy innych 
urządzeń dzięki którym można szybko jeden egzemplarz gazetki powielić (czyli 
skserować). Cena jednego egzemplarza wynosiła w tamtych czasach 20 groszy. 
Gazetka ukazywała się 1 raz na cztery tygodnie.  
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Uczniowie powoli gromadzili fundusze na wyjazd do Warszawy. W końcu 9 
czerwca 1931 roku udało się marzenie dzieci zrealizować. Uczniowie z oddziału V i 
VI wyjechali pociągiem o godzinie 9.20 do Puław, by tam przesiąść się na statek. 
Następnego dnia dotarli do stolicy. Przebywały tam kilka dni zwiedzając miasto. 
Dzieci obserwowały wygląd Warszawy, porównywały go z rodzimym Lublinem. 
Szczególną uwagę zwróciły na tramwaje, które były dla nich czymś nowym, 
niespotykanym. Tego u nas nie było. Wiemy, że uczestnicy wycieczki zobaczyli: 

pomnik księcia Józefa Poniatowskiego, Zamek Królewski, kolumnę króla 
Zygmunta, Stare Miasto. Dzieci były też w Sejmie oraz przy Grobie Nieznanego 
Żołnierza. Odwiedziły Pałac na Wodzie w Łazienkach Królewskich i Belweder. 
Zobaczyły Operę, której gmach wydał się im zadziwiająco wielki. Na koniec 
pojechały do ogrodu zoologicznego. Nie wiemy ile dni dzieci przebywały w 
Warszawie, ale marzenie o podróży do stolicy zostało zrealizowane. 
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A co z marzeniami uczniów dzisiaj? Czy też marzą o podróżach? A może o czymś 
zupełnie innym? Świat od wyjazdu dzieci do Warszawy w 1931 roku bardzo się 
zmienił. Podróż do Warszawy jest bezproblemowa. Można pojechać pociągiem, 
autobusem, busem czy własnym samochodem. Taka wycieczka jest dostępna bez 

problemu – do stolicy prowadzi droga szybkiego ruchu, remontowane jest 

połączenie kolejowe. Stolica jest na wyciągnięcie ręki.  

Zebraliśmy marzenia uczniów naszej szkoły. Niektórzy z nich zgodzili się na 
umieszczenie w gazetce swoich prac. Oto one: 

1. „Moim marzeniem jest podróż do Włoch. Chciałbym zobaczyć Krzywą 
Wieżę w Pizie oraz Koloseum. Marzę także o domku nad morzem. Mógłbym 
tam odpoczywać, chodzić na plażę, kapać się. Mam nadzieję, że moje 
marzenia się spełnią.”      Igor kl.6 

 

2. „Marze o tym , aby doczekać się 2030 roku. W 2030 roku mogą nastąpić 
prawdopodobnie pewne osiągnięcia i zmiany, które mogą pozytywnie 
wpłynąć na życie ludzi na całym świecie. Tymi osiągnięciami i zmianami mogą 
być m.in.: wynalazki, ciekawe budynki, osiągnięcia w dziedzinie kultury 
(film, literatura). Najciekawszy może być przełom w informatyce 
(najnowsze komputery i systemy na świecie) i medycynie (lekarstwa i 
szczepionki na różne choroby).        Jakub kl.8 

 

3. „Moim marzeniem jest, aby nie było korona wirusa, żeby moja babcia żyła i 
żeby było lato.”     Iza kl.7 

 

4. „Ja mam marzenie żeby dostać samochód oraz motocykl hybrydowy. 
Chciałabym być bogata, mieć własne mieszkanie, albo pałac oraz własną 
szkołę tańca.”     Kasia kl.7 

 

5. „Marzę o tym, aby pojechać na wycieczkę pociągiem.”   Wiktoria kl.5 

 

6. „Chciałbym mieć psa. Nazywałby się Tofik. Marzę, aby miał czarno-brązowe 
łaty.”    Bartek kl.4 

 

7. „Moje marzenie to posiadanie samochodu sportowego, czerwonego, który 
by szybko jeździł. To samochód marki chevrolet corvette.”    Adrian kl.4 
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Jeśli tylko zamienić marzenia na plany – wszystko staje się możliwe. 
To nie meta i samo osiągnięcie jest najważniejsze, ale odwaga, by 
zacząć dążyć do swych marzeń! Droga do marzeń i ich spełnienia 

nigdy nie jest zamknięta. Nigdy nie jest za późno! 
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Hanna Niewiadomska 

Marzenia 

 

Dzieci lubią mieć marzenia, 
Chcą, by były do spełnienia. 
Każde w głowie ma guziczek, 
Taki mały żółty pstryczek, 
Co im świat piękniejszym czyni, 
Od Krakowa aż do Gdyni. 
 

 

Krzysio chciałby być pilotem. 
Pstryk – już lata samolotem. 
Ewa chce lekarzem zostać. 
Pstryk – już w białym kitlu postać. 
Kosmonautą chce być Jurek. 
Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę. 
 

 

Lecz są również takie dzieci, 
Którym słońce słabiej świeci. 
Jacek, co ma chorą nogę, 
Chciałby dosiąść hulajnogę. 
Julia, która słuch ma słaby, 
Chce usłyszeć szelest trawy. 
 

 

Ale wszystkie ich marzenia, 

Są z tym pstryczkiem do spełnienia. 
No, więc śmiało, przekręć pstryczek, 
A nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze 

– Będziesz zdrowy bohaterze! 
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O czym marzą dzieci z wiersza Hanny Niewiadomskiej? 

 Kim chce zostać w przyszłości Krzysio? 

 Jaki zawód wybrała Ewa? 

 O czym marzy Jurek? 

 Na czym chciałby jeździć Jacek? 

 Jaki jest marzenie Julii? 

Czy wszystkie dzieci z wiersza mają takie same marzenia, czy różne? 

Dlaczego dwójka z dzieci marzy o zupełnie innych rzeczach, niż pozostali? 

Co znaczy powiedzenie „Nigdy nie jest się za starym, by marzyć”? 

Jak inaczej możemy określić marzenie? 

 

Powiedzenia z „marzeniem”: 

 marzenie ściętej głowy – coś, co nie daje się zrealizować 

 spaść z obłoków – zetknąć się boleśnie z niemiłą rzeczywistością 

 szczyt marzeń – to, o czym się marzy najbardziej 
 bujać w obłokach – zacząć fantazjować, marzyć 

 puścić wodze fantazji – być pogrążonym w marzeniach, być dalekim od 
realnego życia 

 żyć marzeniami – przedkładać marzenia nad rzeczywistość, trwać w 
nierealnym świecie własnych marzeń 

 marzyć o niebieskich migdałach – być rozkojarzonym, zamyślonym 

 pożegnać się z marzeniami – stracić nadzieję, że coś może się 
urzeczywistnić, przestać marzyć o czymś 
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„Sówkę” można znaleźć  

na stronie internetowej naszej 
szkoły. 

 
www.bronowicka.sps26.lublin.eu/gazetka-
szkolna 
 

 
Wszystkie informacje w tym numerze to 

rezultat serfowania po Internecie oraz 

najstarszej kronice naszej szkoły 
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