
Kronika sportowa 
Aktywny Klub Sportowy Osób Niepełnosprawnych  

„Krok za krokiem” w Zamościu oraz  
Zespół Niepublicznych Szkół Specjalnych  

„Krok za krokiem” w Zamościu 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Nasza zielona szkoła 
Uczniowie NZSS „Krok za krokiem” w Zamościu w miesiącach wakacyjnych uczestniczyli w zorganizowanych przez 

szkołę  formach wypoczynku letniego w Parku Rehabilitacyjno - Terapeutycznym w Bondyrzu. Jest to ciekawa forma spędzania 
wakacji ponieważ jedną z atrakcji jest możliwość mieszkania w namiotach, co jest dodatkowym doświadczeniem. Wśród form 
wypoczynku letniego zorganizowane były obozy sportowe gdzie dzieci i młodzież doskonaliła umiejętności w poszczególnych 
dyscyplinach sportowych: Boccia, Race Runner, piłka nożna 7 - osobowa, soccer. Podczas takiej formy wypoczynku uczestnicy 
obozu mają również możliwość doświadczania różnych alternatywnych form aktywności ruchowych: wspinaczka skałkowa na 
specjalnie dostosowanej ściance, kajakarstwo; gry rekreacyjne: podkowy, mini hokej, zabawy z chustą itp. 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Rozpoczęcie roku szkolnego 
2013/2014 

02.09.2013 
 !
!
!

!
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Przedszkolada Miasta 
Zamość 2013 

10.09.2013 !
 W tym dniu odbyła się pierwsza Przedszkolada Miasta 
Zamość w naszym mieście. Zawody sportowe odbyły się na 
hali sportowej OSiR w Zamościu. W zawodach uczestniczyły 
4 przedszkola z terenu miasta Zamość: 

Przedszkole nr 7	

Przedszkole nr 8	

Przedszkole nr 2	


Niepubliczne Przedszkole 
Specjalne „Krok za krokiem”	


!
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Piknik Rodzinny w Bondyrzu 
27.09.2013 

	
 	
 	
 Był to dla nas wspaniały dzień. Tego dnia odbył się Piknik Rodziny, ale przede wszystkim nie było lekcji. 
Spędziliśmy ten czas bardzo sympatycznie w pięknym otoczeniu jesiennej przyrody w naszym Parku 
Rehabilitacyjno  - Terapeutycznym w Bondyrzu. Dzień ten był o tyle wyjątkowy, że interesująco spędziliśmy czas 
wspólnie z naszymi rodzinami. Zorganizowanych było wiele atrakcji i wspólnych zabaw sportowych. Mogliśmy 
również rywalizować z zaproszonymi gośćmi w kilku dyscyplinach: wyścigi na wózkach aktywnych, król strzelców, 
wyścigi na race runner, rzut podkową, koszykówka, Boccia. Po zawodach pokrzepiliśmy się pysznym jedzeniem.  

!
!
!
!
!
!
!
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Zawody cykliczne - Lubelska Liga Boccia 
Poczynając od września 2013, jeden raz w miesiącu odbywały się zawody Lubelskiej  Ligii Boccia. 

Współorganizatorem jest Zespół Szkół nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Zamościu. 	

Zawody Ligi Boccia cieszą się dużym zainteresowaniem. Uczniowie naszej szkoły aby uzyskać wysokie 
miejsca chętnie zostają na treningi popołudniowe, a następnie podczas zawodów wykazują się swoimi 

umiejętnościami. Tak duże zainteresowanie świadczy o tym, że młodzież potrzebuje organizowania takich 
akcji gdzie mogę zmierzyć się z uczniami z innych szkół. Liga Boccia jest jedyną formą realizacji sportowej 

wśród uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną na terenie miasta Zamość. 	

Po każdym spotkaniu zawodnicy zdobywają punkty w zależności od zdobytego miejsca.	


!
!
!
!
!
!

!

Str. �9



Kronika  sportowa 

W dniu 14.12.2013 odbył się finał Lubelskiej Ligi Boccia. 

Miejsca finałowe: 

!
Kategoria BC2: 

I. Paweł Krajewski (uczeń ZNSS „Krok za krokiem”) 

II. Dominik Krajewski (uczeń ZNSS „Krok za krokiem”) 

III. Kamil Pomarański (uczestnik ŚDS „Krok dalej”) 

Kategoria BC3: 

I. Michał Kozyrski (uczestnik ŚDS „Krok dalej”) 

II. Michał Bubiłek (uczestnik ŚDS „Krok dalej”) 

III. Bartek Nowosadowski (uczestnik ŚDS „Krok dalej”) 

!
!
!
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!
Rekreacja: 

Kategoria B (zawodnicy stojący): 

I.Drużyna ZNSS „Krok za krokiem”: Michał Nowosadowski, 
Karolina Kopiel, Mateusz Pawluk (uczeń Zespołu Szkół 
Społecznych w Zamościu). 

II.Drużyna SOSW w Zamościu: Krystian Tymkiewicz, Dominika 
Kusztykiewicz, Kamil Marzec.  

III.Drużyna Zespół Szkół Nr 1 w Zamościu: Piotr Muda, Tomasz 
Lisiewicz, Joanna Grątkowska. 

Kategoria A (zawodnicy siedzący): 

I.Drużyna ZNSS „Krok za krokiem”: Mateusz Pawelec, Dominik 
Czarnecki, Katarzyna Paluchowska. 

II.Drużyna ZNSS „Krok za krokiem”: Ilona Bondyra, Łukasz 
Rzeszutko, Paweł Bielak. 

III.Drużyna ZNSS „Krok za krokiem”: Aleksandra Hejna, Dawid 
Kusztykiewicz, Diana Pokrywka. 

!
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Mistrzostwa Polski Boccia 
15 - 17.11.2013 !

  W dniach 15 - 17.11 2013 roku w Wągrowcu odbyło się jedno z najważniejszych wydarzeń 
sportowych w tym roku, a mianowicie Mistrzostwa Polski w Boccia. Reprezentacja naszego klubu liczyła czterech 
zawodników: 

‣ Kozyrski Michał - zawodnik klasy BC3 

‣ Nowosadowski Bartłomiej - zawodnik klasy BC3 

‣ Pomarański Kamil - zawodnik klasy BC2 

‣ Grabias Janusz - zawodnik klasy BC1 

 Zawody przyniosły sukcesy. Mistrzem Polski w klasie BC3 został Michał Kozyrski, brązowym medalistą  

w tej samej klasie został Bartłomiej Nowosadowski. Gratulujemy sukcesów! 

!
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„Ćwiczyć każdy może” 
Ogólnopolska Akcja Ministra Edukacji Narodowej !

 W grudniu 2013 Nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji Ministra Edukacji Narodowej 
„Ćwiczyć każdy może” organizowanej w ramach Roku Szkoły w Ruchu. 

Minister Edukacji Narodowej przyznaje tytuł „Szkoła w Ruchu” szkołom albo „Przedszkole w Ruchu” 
przedszkolom, które podejmą działania na rzecz aktywności fizycznej w następujących obszarach: 

!
1. Wychowanie fizyczne – zajęcia edukacyjne (obszar nr 1) 

2. Wychowanie fizyczne – alternatywne formy realizacji zajęć wychowania fizycznego (WF) (obszar nr 2) 

3. Edukacja zdrowotna (obszar nr 3) 

4. Kwalifikacje i doskonalenia nauczycieli WF oraz wychowawców edukacji przedszkolnej (obszar nr 4) 

5. Pozalekcyjne zajęcia sportowe (obszar nr 5) 
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6. Zajęcia zorganizowane  (obszar nr 6) 

7. Zajęcia niezorganizowane (obszar nr 7) 

8. Aktywność z udziałem rodziny (obszar nr 8) 

9. Aktywny wypoczynek (obszar nr 9) 

Nasza szkoła będzie realizować wyszczególnione powyżej obszary. 

!
!
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Zimowisko 2014 
20 - 31.01.2014 !

W okresie ferii zimowych nasi uczniowie mieli możliwość korzystać z oferty 
przygotowanej przez nauczycieli i terapeutów. Odbył się dzień muzyczny, dzień 
plastyczny, dzień sportu oraz wiele innych.  

Każdy z dni zimowiska miał inny motyw. 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Wyprawa na basen… 
!

 Uczniowie naszej szkoły realizując program akcji „Ćwiczyć każdy może” 
w dniu 13.03.2014 wzięli udział w wycieczce na basen. Podczas wycieczki nauczyciel 
wf przeprowadził bardzo ciekawe zajęcia w wodzie. Uczniom tak spodobał się 
wyjazd, że p. Dyrektor podjęła decyzję o comiesięcznych wycieczkach na basen. 
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Plebiscyt „Piątka na piątkę” 
30.04.2014 

Drużyna w składzie:  

• Michał Nowosadowski - kapitan, lat 17, 

• Karolina Kopiel lat 16, 

• Mateusz Pawluk lat 16 (uczeń Zespołu Szkół im.  
Unii Europejskiej w Zamościu). 

Uczniowie Zespołu Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok za krokiem” w Zamościu oraz członkowie 
Aktywnego Klubu Sportowego Osób Niepełnosprawnych „Krok za krokiem” w Zamościu zostali zgłoszeni do 
plebiscytu organizowanego przez TVP Lublin „Piątka na piątkę”. Celem konkursu jest wyłonienie pięciu 
najlepszych sportowców roku 2013 w województwie lubelskim. 

!
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Wycieczka dydaktyczno -
wychowawcza do Radomia 
W dniach 06.04-07.04.2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Radomia. Wyprawa 

była powiązana z zawodami sportowymi p.n. Ogólnopolski Turniej Boccia o Puchar Prezydenta Miasta Radom.  

Po trudnych rozgrywkach drużyna w składzie: 

• Michał Nowosadowski 

• Karolina Kopiel 

• Mateusz Pawluk 

zdobyła II miejsce w grze Boccia o Puchar Prezydenta miasta Radom. 
 
!
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Natomiast drużyna w składzie:  

• Bartłomiej Nowosadowski 

• Michał Kozyrski 

zdobyła II miejsce oraz puchar. 
!

!
!
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Przedszkolada Miasta 
Zamość 2014 

Impreza odbyła się w piątek 23 maja na hali sportowej OSiR w Zamościu. W zawodach wzięło udział 120 przedszkolaków z 
Przedszkola Miejskiego nr 13, Przedszkola Miejskiego nr 8, Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Krok za krokiem” oraz 
Przedszkola Smart School w Zamościu. 

• Celem imprezy jest dobra zabawa i zachęcenie przedszkolaków do 
zorganizowanej aktywności fizycznej. 
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Podczas zawodów dzieci brały udział w następujących konkurencjach: bieg na 30 m, wyścig wózków z asystentami, rzuty do 
kosza, skok w dal z miejsca, strzały na bramkę, turniej Boccia, rzuty do celu, wyścig w tunelu. Oprócz tego zorganizowano plac zabaw, 
były zabawy z chustą i próby sprawności cyrkowej. 

• Zdecydowana większość przedszkolaków po raz pierwszy była na hali 
sportowej, więc ich rywalizacja na obiekcie sportowym to nie lada przeżycie. 

Zawody   przebiegły w sportowej atmosferze: 
zwycięzcy konkurencji otrzymali medale, a każdy 
przedszkolak pamiątki oraz słodki poczęstunek. 

!
!

Str. �23



Kronika  sportowa 

Maraton 
Zumby 

 W dniu 24 maja 2014 r. AKSON we współpracy  
z Zespołem Niepublicznych Szkół Specjalnych „Krok 
za krokiem” w Zamościu zorganizował Charytatywny 
Maraton Zumby w Lublinie. 
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Rok Szkoły w Ruchu  
Nasza szkoła otrzymała tytuł i tabliczkę przyznaną przez MEN „Szkoła w Ruchu” 

akcja zakończyła się 31 maja 2014 r. 
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Pracowniczy Turniej 
Boccia 2014 

Szósta edycja Pracowniczego Turnieju Boccia rozpoczęła się 19.03.2014 roku 
losowaniem. Jak co roku, również teraz turniej cieszył się wielkim zainteresowaniem 
pracowników SPDN „Krok za krokiem” w Zamościu, zgłosiło się do niego 60 osób. 
Rozgrywki były przeprowadzone systemem pucharowym zgodnie z przepisami BISFA: 
cztery endy po 6 bil. Mecze odbywały się w sali gimnastycznej na wyznaczonym boisku. 
Każdy zawodnik miał swoich kibiców w postaci  uczniów. Po naprawdę zaciętej walce i 
wspaniałym dopingu mamy nowych mistrzów. 
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I miejsce - Piotr Dropek 

II miejsce - Dariusz Borowiec 

III miejsce - Adam Paluchowski
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Wyprawa na żagle… 

…w dniach od 6 do 14 czerwca 2014 roku uczniowie gimnazjum wzięli udział w rejsie po Mazurskich Jeziorach. Byliśmy 
jedną z siedmiu załóg. Nasz jacht - Bingo 930 - to prawdziwy pływający dom. Liczył 9,3 m długości, 3,15 m szerokości, a 
powierzchnia maksymalna jego żagli to 39 m². To na nim panowie spali, gotowali, walczyli z wiatrem, słońcem i żaglem. 

Uczniowie podczas rejsu nie tylko odpoczywali po ciężkiej całorocznej pracy, ale także 
poznawali tajniki sztuki żeglowania. Dowiedzieli się, co oznaczają pojęcia takie jak fok, grot, 
jaskółka, bakista, talia, miecz, keja, koja czy kabestan.  
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Wykonywali komendy wydane przez sternika Mirka: 

• Do zwrotu przez sztag! 

• Prawy/lewy foka szot luz! 

• Lewy/prawy foka szot wybieraj! 

• Pół miecza w dół! 

• Zrobić klar!  !

Zamek w Ryniu, Wyspa Kormoranów na jeziorze Dobskim, Niegocin i Tałty 
odkryły przed załogą swoje tajemnice. Nie zabrakło i żeglarskiego śpiewu. 
Energiczne szanty okazały się wielką przyjemnością. Ahoj!!! 
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Piknik Rodzinny w Bondyrzu 
W dniu 25.06.2014 r. w naszym pięknym parku w Bondyrzu, wśród soczystej zieleni i gorącym słońcu, jak 

co roku odbył się rodzinny piknik. Wśród wielu atrakcji były przygotowane liczne konkurencie sportowe: 

• Boccia, 

• król strzelców, 

• rzut do kosza, 

• rzut podkową, 

• przesuwanka, 

• zbijanie kręgli, 

• wyścigi na Race Runner, 

• wspinaczka w parku linowym. 

!
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Zakończenie roku 
szkolnego 2013/14 

27.06.2014 r.  

Zakończyliśmy kolejny rok nauki w naszej szkole. Cały rok pracy zaowocował wielkimi sukcesami.  
Pięciu uczniów otrzymało znaczące wyróżnienia za osiągnięcia sportowe, a mianowicie stypendia.  

Wśród zdobywców nagrody są: 

• Karolina Kopiel - uczennica kl. II ag 

• Mateusz Pawelec - uczeń kl. II ag 

• Michał Nowosadowski - uczeń kl. III bg 

• Dominik Czarnecki -  uczeń kl. III bg 

• Katarzyna Paluchowska - uczennica kl.  III PDP 

!
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Po pracy czas na odpoczynek. Jak co roku spędzimy wakacje na obozach pod namiotami  
w Parku Terapeutycznym w Bondyrzu.  

Ciąg dalszy po wakacjach…
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