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Drużyna SIUKS pod 

wodzą trenera Da-

riusza Bajorka wy-

grała turniej na Mo-

kotowie przy ulicy 

Wałbrzyskiej. Gra-

tulujemy !!! 

 Naszą szkołę 

godnie reprezento-

wali następujący za-

wodnicy: 

Maciek Konieczny, 

Kuba Główczyński, 

Łukasz Fidecki, Maciek Wachowski, Paweł Wityński, Michał Ławni-

czak – Iwanowski. W eliminacjach grał Jan Zadrożny.  

Wyniki spotkań 

 

 

Gościem honorowym imprezy był były trener reprezentacji Polski – 

Jerzy Engel. 

 

Cytaty z prasy: Chłopcy ze Stegien byli zdecydowanie najlepszą dru-

żyną turnieju, dwukrotnie rozgromili rywali aż 11 x 0 ! 

 

Cytat „ W finale spotkali się sąsiedzi niejako „przez miedzę”. SIUKSy 

ze Stegien pokonali FC Mocny Full aż 4 x 0. 

 

P.S. Dariusz Bajorek od kilku lat co roku z drużyną SIUKS odnosi 

znaczące sukcesy. Co rok przybywa pucharów dla naszej szkoły i ra-

dości dla dzieci. Brawo !!! 

 

Smuci tylko, że już 10 lat czekamy na boisko .... 

Eliminacje: 

SIUKS – Młode Wilki   4 x 1 

SIKS     - Żaki   11 x 0 
 

Ćwierćfinał 

 

SIUKS - K.P.W. 11 x 0 
 

Półfinał  

  

SIUK - Błyskawica  3 x 0 
 

Finał – mecz o I miejsce 

 

SIUKS - FC Mocny Full 4 x 0  
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
       
   

 

 

   

 

W poniedziałek 

trzeciego czerwca 

w naszej szkole odbył 

się szkolny dzień 

sportu. W zawodach 

uczestniczyli wszyscy 

uczniowie szkoły wraz 

z wychowawczyniami. 

Imprezę rozpoczął 

o godzinie 9:00 apel, na którym Pani Dyrektor oraz 

nauczyciele wychowania fizycznego złożyli nam serdeczne 

życzenia z okazji Dnia Dziecka i krótko przedstawili harmo-

nogram zawodów. Następnie rozegrano mecze w koszykówce, 

siatkówce, piłce nożnej oraz konkurencje przeciągania liny. 

Mimo upału klasa 5b 

zacięcie rywalizowała 

z klasą 5a, która wal-

czyła z ogromną de-

terminacją. Po dwóch 

godzinach wspaniałej 

zabawy mieliśmy 

trzydziestominutową 

przerwę, podczas któ-
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Magdalena Wilim, klasa 5b 

rej wychowawczyni 

zabrała nas do cu-

kierni na lody. Po tych 

wszystkich atrakcjach 

zebraliśmy się w du-

żej sali gimnastycznej, 

gdzie odbył się mecz 

siatkówki nauczycieli 

z drużyną gimnazjum, 

a następnie uroczyste 

rozdanie nagród. 

Pierwsze miejsce 

wśród klas szkoły 

podstawowej zdobyli 

uczniowie klasy 6a. 

Impreza bardzo mi się 

podobała, tym 

bardziej, że przez cały 

czas towarzyszyła 

nam super pogoda. 
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Karolina 

Grzempczyńska, 

klasa 5a 

 

 

 

W poniedziałek, 3 czerwca 2013roku, w naszej szkole odbył się 

w ramach Dnia Dziecka – dzień sportu. Uroczystość rozpoczęła się 

o godzinie 9:00 krótkim apelem i przemową Pani Dyrektor – Lidii 

Kumanek.  

Program imprezy był bardzo urozmaicony. Wśród konkurencji 

znalazły się kręgle, trafianie piłką do celu, odbicia siatkówkowe oraz 

zawody z wykorzystaniem piłki do koszykówki i futbolu. Nie 

zabrakło też sztafety, przeciągania liny oraz meczu w siatkówkę, 

koszykówkę i piłkę nożną.  

Przez cały dzień klasy równoległe zawzięcie ze sobą 

rywalizowały. Bardzo zacięta walka rozgrywała się między klasami 

piątymi. Na niekorzyść mojej klasy większość konkurencji wygrała 

klasa „B”. Nie pozostaliśmy jednak bez zwycięstw. Wygraliśmy 

w sztafecie, przeciąganiu liny i kilku konkurencjach 

z wykorzystaniem piłki do koszykówki. 

Gdy przyszedł czas odpoczynku i oczekiwania na wyniki, 

wszyscy byliśmy bardzo ciekawi zwycięzcy.  

Po podliczeniu wyników poszczególnych konkurencji Pani 

Dyrektor ogłosiła zwycięzców: na poziomie szkoły podstawowej była 

to klasa 6a, a w gimnazjum – 1a . 

Na zakończenie imprezy odbył się mecz siatkówki pomiędzy 

nauczycielami a uczniami. Była to bardzo emocjonująca rozgrywka!!! 

W tym „sportowym” dniu było bardzo wesoło i przecież o to 

chodziło… 
 

 



Nr 4 ( 115 )                                      23-06 -2013 

 



Nr 4 ( 115 )                                      23-06 -2013 

 



Fotoreportaż z II Szkolnej Paraolimpiady – maj 2015  

 



Fotoreportaż z II Szkolnej Paraolimpiady – maj 2015  
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Co tam w szkole, 

czyli Niusy 
 

 

 

 

 

 

Dnia 9 maja 2016 roku na te-

renie naszej szkoły odbyły się za-

wody sportowe dla uczniów 

niepełnosprawnych. To już III 

Szkolna Paraolimpiada, w tym 

roku związana z setną rocznicą 

powstania naszej dzielnicy. 

Rozpoczęła się o godzinie 9.00. na 

naszym boisku szkolnym. Pani 

dyrektor Lidia Kumanek 

z Wiceburmistrzem Dzielnicy 

Mokotów, panem Krzysztofem 

Skolimowskim, przywitała 

wszystkich uczestników zarówno 

z naszej szkoły, jak i z innych 

szkół z naszej dzielnicy, życząc 

sportowej walki, a następnie Pan 

Burmistrz ogłosił rozpoczęcie 

zawodów.  

Po wysłuchaniu hymnu 

olimpijskiego zaczęły się zmaga-

nia sportowe. Zawody rozpoczęły biegi. Zawodników podzielono na różne 

grupy według wieku, klasy i predyspozycji, a koledzy i koleżanki 

dopingowali ich gorąco i żywiołowo. Niektórzy przygotowali transparenty 

dla swoich zawodników, inni specjalne okrzyki czy piosenki zagrzewające 

do walki. Oprócz biegów zawodnicy brali udział w trójskoku oraz rzutach 

woreczkiem do celu. Po konkurencjach sportowych zorganizowano w 

szkole spotkania i pokazy, między innymi spotkanie z paniami z Fundacji 

Aktywnej Rehabilitacji, które wyjaśniły, jak powinno się pomagać osobom 
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Michał Kopyt, klasa 6b 

 
 

poruszającym się na wózkach. Wymieniły trzy zasady właściwej pomocy. 

Brzmią one tak: 1. Zapytaj, czy pomóc. 2. Zapytaj, jak pomóc.  3. Pomóż.  

Pozwoliły również wybranym uczniom, aby usiedli na wózek inwalidzki 

i poczuli się jak osoby, które na takim wózku spędzają całe życie. 

Następny punkt programu odbył się sali gimnastycznej. Był to pokaz gry 

w piłkę dźwiękową o nazwie Gol-ball dla osób niewidomych. Polega ona 

na tym, że dwie trzyosobowe drużyny ustawiają się po przeciwnych 

stronach boiska i turlają brzęczącą piłkę w stronę drużyny przeciwnej. Ich 

zadaniem zaś jest złapanie piłki i odturlanie jej w stronę przeciwników. 

Drużyna zdobywa punkt, gdy ich przeciwnicy nie złapią piłki. Po 

rozegranym pokazowym meczu grali wybrani przez organizatorów 

zabawy uczniowie.  

Ostatni pokaz tego dnia był w sali muzycznej. Pan, który poruszał się na 

wózku inwalidzkim, opowiadał nam o swoim psie, asystencie osoby nie-

pełnosprawnej. Jak dowiedzieliśmy się, taki pies przechodzi specjalne 

przeszkolenie, żeby pomagać osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu  

różnych czynności, np. niesieniu zakupów, podnoszeniu rzeczy, które upa-

dły, wyjmowaniu wózka z bagażnika samochodu czy ubrania z szuflady 

itp. Oficjalne zakończenie III. Szkolnej Paraolimpiady odbyło się na boi-

sku szkolnym. Wszystkim zawodnikom wręczano nagrody, dyplomy 

i puchary.                                                         
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Maja Mirkowska, klasa 5a 

 

    Jesienne dni sportu integracyjnego 
 

20 października w czwartek odbyły się w naszej szkole „Jesienne dni 

sportu integracyjnego”. To już u nas tradycja, choć do tej pory były 

organizowane pierwszego czerwca. Uczniowie klas 4-6 spotkali się na 

dużej sali gimnastycznej o godzinie 9. Po przywitaniu zaczęły się różne 

konkurencje, między innymi: siatkówka, piłka nożna, przeciąganie liny, 

rzuty do kosza, zabawy z piłką na czas i do celu. Szczególnie  zacięta 

walka była w siatkówce. Drużyny grały na podobnym poziomie i co 

chwila zmieniał się wynik to na korzyść to jednej, to drugiej drużyny. 

Ostatecznie zwyciężyła drużyna klasy 6b, pokonując klasę 5b. 

Dziewczyny otrzymały piękny złoty puchar. Turniej piłki nożnej wygrała 

klasa 6a pokonując klasę 5a, a w finale przeciągania liny dzielnie 

i zawzięcie walczyły klasy 5b i 6b. Pokonane drużyny czuły się bardzo 

zawiedzione, ale zapewniały, że w przyszłych rozgrywkach postarają się 

zwyciężyć. Niektórzy uronili nawet kilka łez, choć to tylko szkolne 

rozgrywki sportowe. Jesienne dni sportu zakończyły się po godzinie 11. 

Wszystkim ten miły czas minął bardzo szybko i przyjemnie.  
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Szkolna paraolimpiada 
 

15 maja w naszej szkole odbyła się 5. Warszawska Międzyszkolna 

Paraolimpiada. Oprócz dzieci z naszej szkoły w paraolimpiadzie uczestniczyli 

uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 98 im. Lucy Maud Montgomery 

( kanadyjskiej pisarki, autorki ,,Ani z Zielonego Wzgórza”). Zmagania 

sportowe zorganizowano w następujących konkurencjach: wyścigach na 

krótkim i długim dystansie, wyścigach na wózkach, rzutach do kosza, ping-

pongu oraz rzutach woreczkami dla uczestników z młodszych klas. 

W wyścigach na krótkim dystansie uczestniczyły dzieci z klas 0-3. Wśród 

młodszych dziewczynek zwyciężyła Gabrysia Jaworska z klasy 3c naszej 

szkoły, wśród chłopców z klas 0-2 zwycięzcą został Kacper Włodarski z 1b 

naszej szkoły. W kategorii chłopców klas trzecich sukces odniósł Wiktor 

Budziak z klasy 3a naszej szkoły. W kategorii klas 4-6 chłopców zwyciężył 

Adam  Trudnowski z 4 klasy Szkoły Podstawowej nr 98, a w kategorii 

dziewczynek klas 4-6 - Matylda Sobota. Laureatami wśród gimnazjalistów 

i uczniów klas 7 zostali: Maciek Zaremba z 2b gimnazjum oraz Dominika 

Łabuś z klasy 7. W biegach na wózkach wygrał Oskar Bugajski z klasy 2b.  

Wyścigi na długim dystansie również były rozgrywane w różnych kategoriach 

wiekowych. Wśród chłopców z klas 0-3 zwyciężył Julek Caliński z klasy 3b 

naszej szkoły, a wśród dziewczynek z klasy 0-3 Basia Janaszek z klasy 3b 

naszej szkoły. W kategorii klas 4-7 dziewczynek zwyciężyła Aleksandra 

Sugier z klasy 6  SP nr 98, a w kategorii chłopców klas 4-7, Adam Trudnowski 

z 4. klasy  SP nr 98. Natomiast w gimnazjum zwyciężył Kacper Zemlik. 

W rzutach do kosza wygrałą Wanessa Gregorczyk z klasy 6a naszej szkoły, tak 

samo jak w ping- pongu. Moim zdaniem paraolimpiada była bardzo udana. 

 

 

Marta 

Świergalska,  

klasa 6a 
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