
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jesienny uśmiech  
 

Kiedy szaro jest za oknem 

i jesienny deszczyk pada  

rano wstaję w złym humorze 

myślę sobie - to przesada! 

 

Ale sobie wyobrażam 

piękne słońce, jasne niebo  

błękit morza, gry, zabawy 

i mam humor doskonały. 

 

I od razu jest mi lepiej  

mam ochotę szybko wstać 

umyć zęby, zjeść śniadanie  

iść do szkoły i się śmiać. 

 

I zarażać mym uśmiechem  

wszystkich ludzi dookoła, 

aby każdy był szczęśliwy 

i wesoła była cała szkoła. 

 

Śmiech to dobro, śmiech to zdrowie 

każdy dobrze o tym wie 

więc nie zapomnij drogi kolego 

codziennie uśmiechać się! 

 

Uczennica z klasy 6c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

W dzień sprzątania 
 

Na podłodze w dzień sprzątania, 

Wszystko plącze się od rana. 

 

Nigdzie nie ma tu spokoju, 

Nawet w mym własnym pokoju. 

 

Tu w pobliżu słychać „szust”!  

A gdzieś dalej słychać „chlust”! 

 

Tam na dole słychać kłótnie,  

Kto będzie dziś sprzątał kuchnię.  

 

Ścierka długo już leżała, 

To sama wszystko wysprzątała!  

  

Naczynia wszystkie pozmywała, 

I stół cały wyszorowała.  

 

A kubki niezadowolone, 

Rzuciły się na podłogę jak szalone.  

 

Tym razem wszyscy wszystko wysprzątali, 

I byli spoceni cali. 

A, że pot poleciał wszędzie, 

Mop tutaj sprzątał będzie.  

 

Lecz, gdy woda się do miski nalewała,  

To chlup! Wywróciła się i wszystko wylała!  

 

A, że w łazience mało miejsca było,  

Wszystko w brodzik się zamieniło.  

 

Nie wiem, jak to mogło wszystko się stać, 

Ale wszystko trzeba było w swoje ręce brać! 

 

A, że z jedzeniem po domu ruszyliśmy, 

Był większy bałagan niż przed sprzątaniem mieliśmy.  

 

A to sprzątanie tak już długo schodzi, 

Że z tego porządek się dzisiaj nie zrodzi! 

 

Hanna Stachurska, 5b 

 

 

 



Podróż do Afryki – wywiad ze Zbigniewem Zajfrydem 

 

Zbigniew Zajfryd to czterdziestoletni pracownik amerykańskiej korporacji, pasjonat 

podróżowania po całym świecie i jazdy na motocyklu. 

Dzień Dobry, chciałam z Panem przeprowadzić wywiad na temat podróży do Afryki.  

Co Pana skłoniło do tego wyjazdu? 

Jeżdżenie na motocyklu od zawsze było moją pasją i chciałem zwiedzić Afrykę,  

więc postanowiłem połączyć te dwie rzeczy.   

Jakie kraje Pan odwiedził? 

Odwiedziłem Maroko, ale głównie zwiedzałem Mauretanię, ponieważ mój wyjazd motocyklem 

odbył się śladem historycznego rajdu Paryż-Dakar. Ponadto Mauretania jest bardzo rzadko 

odwiedzanym krajem i mało można znaleźć o niej informacji w internecie.   

Czym różni się Maroko od Mauretanii? 

Mauretania to dużo biedniejszy kraj, gdzie znacząca część społeczeństwa prowadzi 

koczowniczy tryb życia na pustyni. Maroko jest zdecydowanie bardziej turystyczne,  

o wyższym poziomie cywilizacji.  

  



 

Jak długa była Pana podróż po Afryce?  

Byłem tam 15 dni i przejechałem 2,5 tysiąca km, głównie po bezdrożach Sahary.  

Nie znudziło się Panu jeżdżenie piętnaście dni po piasku?  

Sahara to nie tylko piasek, ale także kamieniste góry i oazy. W Mauretanii wspiąłem się także 

po jednym z największych monolitów na Świecie (Ben Amera), zwiedziłem Oko Sahary oraz 

przejechałem jednym z najdłuższych tuneli wydrążonych w granicie. Oprócz tego krajobraz  

na pustyni ciągle się zmienia, więc nie sposób się nudzić.  

Czy miał Pan możliwość kontaktu z lokalną ludnością? 

W Mauretanii każdy turysta (szczególnie na motocyklu) wzbudza ogromne zainteresowanie. 

Ludzie są bardzo mili i życzliwi, choć problem był z komunikacją, ponieważ nie znałem ani 

arabskiego, ani francuskiego (Mauretania do 1960 roku była kolonią francuską).  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych kategorycznie odradza podróży do Mauretanii.  

Co Pan o tym myśli? 

Mauretania to islamski kraj, gdzie kiedyś dochodziło do aktów terrorystycznych. Jednak teraz 

wojsko pilnuje porządku i nie czułem zagrożenia. Nawet żołnierze uratowali mi życie, kiedy  

z kolegami zgubiliśmy się na pustyni.  

Czy mógłby Pan opowiedzieć coś więcej o tej przygodzie? 

Utknęliśmy na wydmach i przez dwie doby byliśmy bez wody na pustyni. Gdyby  

nie potężna burza piaskowa, która osłoniła nas przed słońcem to byśmy nie przeżyli.  

Na szczęście Gwardia Narodowa, która nas uratowała, przewiozła nas i nasze motocykle  

do najbliższej wioski.  

Może Pan coś powiedzieć o zwyczajach ludzi w Mauretanii?  

Ludzie głównie zajmują się hodowlą wielbłądów i kóz oraz rybołówstwem. Najczęściej jadaną 

potrawą jest rozgotowana kasza z niewielką ilością mięsa i warzyw. Jako ciekawostkę mogę 

powiedzieć, że Mauretania jest ostatnim krajem na świecie, który zniósł niewolnictwo (1982 

r.), lecz do dziś można zauważyć, że społeczeństwo dzieli się na dwie grupy.  

Na „szlachtę” noszącą charakterystyczne niebieskie lub białe stroje oraz resztę społeczeństwa. 

Jedną z nieoczywistych rzeczy jest to, że w Mauretanii dostęp do Facebooka jest za darmo.  

Czy podobał się Panu wyjazd i czy pojechałby Pan jeszcze raz? 

Wyjazd bardzo mi się podobał i w przyszłym roku znów odwiedzę Afrykę.  

W tym roku natomiast odwiedziłem Azję.  

Dziękuję bardzo za wywiad i mam nadzieję, że następnym razem opowie mi Pan  

o Azji.  

 

Natalia Zajfryd, 7b 

 



Mój dzień w szkole 

 

Mój dzień w szkole, 

Co za porażka, nie wydolę, 

Tyle nauki, że to chore, 

Ledwie środa, a już nie mogę. 

 

Dziś godzina to odpocznę, 

Ale potem polski i lektura, 

Po co komu Hobbit, 

Jakaś bzdura. 

 

Kolej na biologię i klasówkę, 

Jakieś mięśnie, nerwy i gruczoły, 

Nie ogarniam, 

Ja nie chcę do szkoły. 

 

 

 

 

 

 

Teraz historia i klasówka, 

No i się zaczyna, 

Reformacja, Luter, Kalwin, 

Po co mi to, 

Mam już dosyć, głowa pęka. 

 

Jeszcze matma, geometria i figury płaskie, 

Koła, trapezy i okręgi, 

Trzysta sześćdziesiąt stopni męki, 

Koniec lekcji, do następnej sali. 

 

Po tym wszystkim, w końcu ostatni 

dzwonek, 

Koniec lekcji, 

Starczy tej udręki na dziś, 

Idę na obiad i do domu. 

 

Ania Chibowska, 6f 

  



 

*** 

Widzę słońce, widzę deszcz 

Widzę spadający śnieg 

Zastanawiam się, czy to naprawdę jest 

Lubię słońce, lubię deszcz, 

Lubię spadający śnieg 

Podejrzewam, że to prawda jest 

Piękne słońce złociste 

Ładne kolorowe liście 

Biały jak obłok śnieg 

Już wiem, co to jest 

 

Paweł Paradowski, 6f 

 

 

 

 

 

Miłości nie oszukasz 

 

Miłość jest jak kwiaty na łące, 

motyle grające. 

Miłość wymaga zaufania, 

bo to dar kochania. 

Róże, stokrotki i bratki, 

to miłości ulubione kwiatki. 

Miłość to prawdziwy cud, 

z nią nie idzie się na skrót. 

Miłości nie da się oszukać, 

bo zawsze będzie Ci dokuczać. 

Więc pamiętaj, jeśli miłość  

zapuka do twych drzwi, 

nie czekaj, nie bądź głupi, 

bo nigdy nie powróci… 

 

Jan Penkala, 8c 

  



Czego warto się uczyć? 
 

Wywiad z dr. Łukaszem Kowalikiem z Katedry Zarządzania Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie. Prowadzi redaktor Maksymilian Kowalik. 

Dzień dobry. 

Dzień dobry. 

Pracuje Pan na uczelni wyższej, gdzie uczą się kolejne pokolenia menedżerów  

i pracowników różnych firm. Zajmuje się Pan również badaniem trendów i zmian  

w otaczającym nas świecie. Czy w przyszłości pojawią się zupełnie nowe zawody? 

To bardzo dobre pytanie i wiele osób je sobie zadaje. Eksperci i badacze są zgodni,  

co do tego, że powstanie wiele nowych profesji i kilkadziesiąt procent z obecnych uczniów 

będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. 

Jakie to będą zawody? 

Wiele z nich nie ma jeszcze swoich nazw, wielu nie jesteśmy sobie nawet w stanie wyobrazić, 

tak jak kiedyś nie wyobrażano sobie profesji maszynisty, konduktora, czy później, w XX wieku 

informatyka. W filmie Gwiezdne Wojny z końca lat 70. Han Solo – dowódca, statku przyszłości 

– Sokoła Millenium, używał słuchawek z kablem! Filmowcy nie przewidzieli, rozwoju 

technologii bezprzewodowej! Tak samo trudno prognozować kolejne kilkadziesiąt lat. Wiemy, 

że już teraz powstają nowe zawody związane z rosnącą ilością informacji np. analityk wielkich 

zbiorów danych z ang. Big Data. Rozwój sztucznej inteligencji przyniesie kolejną falę nowych 

profesji. Żyjemy w czasach powstawania i rozwoju wielu nowych technologii i każda z nich 

może dać początek nowym zawodom. 

Które z nowych technologii mogą Pana zdaniem zaowocować powstaniem nowych 

zawodów? 

Jest ich bardzo wiele. Do najciekawszych można zaliczyć wspomniany wcześniej rozwój 

sztucznej inteligencji, analityki danych, biotechnologii, druku 3D czy robotyzacji. 

No właśnie. Czy nie będzie tak, że nowe zawody będą wykonywać roboty i komputery? 

Z pewnością w wielu sytuacjach tak będzie, jednak rola człowieka pozostanie kluczowa.  

To ludzie tworzą i rozwijają nowe możliwości. Stąd powstanie wiele nowych profesji 

dla ludzi.  

  



 

Rozumiem, że trudno przewidzieć przyszłość, ale może warto się zastanowić jakich 

zawodów unikać? 

To nieco łatwiejsze pytanie. Najprostsza odpowiedź brzmi: wszelkich, które można łatwo 

zautomatyzować lub zastąpić przez roboty. Przykładem takiego zawodu może być zawód 

kierowcy, maszynisty itp. Już dziś autonomiczne – kierowane przez komputer samochody 

jeżdżą bezpieczniej niż ludzie, nawet jeżeli nie są jeszcze doskonałe. Warto dodać, że mogą 

jeździć niemal non stop i zamiast – tak jak ludzie – się męczyć, po prostu więcej się uczą  

i prowadzą jeszcze lepiej.  

Ostatnie pytanie. Czy w zawiązku z tym wszystkim, o czym dziś rozmawialiśmy,  

są jakieś konkretne przedmioty i umiejętności, którym warto poświecić najwięcej czasu?  

Na pewno warto uczyć się uczyć i stale poznawać nowe rzeczy. Warto rozwijać ciekawość, 

mimo że często słyszymy, że ciekawość to pierwszy stopień do… 

…piekła. 

No właśnie. Większość ludzi nie chce iść do piekła, a jednocześnie ciekawość jest bardzo dobra 

i potrzebna, żeby się uczyć i odkrywać nowe horyzonty. Jeżeli ktoś ma plan,  

że skończy szkołę i przestanie się uczyć… To raczej tak się nie uda. Będziemy uczyć się coraz 

więcej, coraz ciekawszych rzeczy! 

Bardzo panu dziękuję. Bardzo mi było miło pana gościć i mam nadzieję, że się jeszcze 

spotkamy. 

Maksymilian Kowalik, 7c 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                                                                 AGRESJA 

 

 

Drodzy uczniowie, nauczyciele i rodzice! 

 

 

 

W naszej szkole staramy się być dla siebie mili i życzliwi. Chętnie pomagamy słabszym. 

Bierzemy udział w wielu akcjach charytatywnych, pracujemy w wolontariacie, otaczamy 

opieką młodszych. Wspomagamy kolegów w rozwiązywaniu problemów, pocieszamy  

w trudnych chwilach. Możemy na siebie liczyć, możemy liczyć na NASZYCH RODZICÓW  

i NAUCZYCIELI… Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, który na szczęście  

w naszej szkole występuje rzadko – temat agresji. Chciałabym zastanowić się nad tym, jak 

staramy się jej przeciwdziałać.  

               

Na wstępie krótko przytoczę definicję agresji, którą podaje Wikipedia. Określa ona 

mianem agresji zachowania intencjonalne i ukierunkowane na zewnątrz, mające na celu 

spowodowanie szkód fizycznych lub psychicznych. Jeśli zatem mówimy  

o szkodzie i krzywdzie, temat jest niewątpliwie istotny z punktu widzenia dobra człowieka.  

 

Oczywiście każdy może interpretować tę definicję inaczej. Moim zdaniem jest ona 

problemem ludzi, którzy nie potrafią zapanować nad swoimi emocjami lub próbują zwrócić  

na siebie uwagę, ale czy istnieją inne przyczyny? Otóż moim zdaniem dzieci nie są agresywne 

same z siebie. Przyczynami takiego zachowania może być wpływ otoczenia. Badania wykazują, 

że największym problemem krajowych szkół jest agresja werbalna, czyli nie zawierająca aktów 

przemocy fizycznej. Ludzie agresywni to również ci, którzy dla innej osoby są złośliwi  

i wyśmiewają się z niej.  

 

Takie zachowania obserwujemy również w naszym najbliższym środowisku –  

w szkołach i nie tylko w nich. W naszej szkole rzadko zdarzają się wyjątkowo niewłaściwe 

zachowania, czasami pojawiają się też wulgaryzmy. Wszyscy chcemy wypowiedzieć im walkę, 

powiedzieć: PRZEMOCY WSTĘP DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 84 WZBRONIONY. 

Jakie działania wprowadziliśmy w życie szkoły, aby przeciwdziałać agresywnym 

zachowaniom?  

 

Pierwszym z nich jest organizacja cyklicznych spotkań i rozmów nauczycieli  

z uczniami, na przykład na lekcjach z wychowawcą. Wtedy, każdy uczeń podczas szczerej 

rozmowy może poinformować o bieżących problemach. Na tych spotkaniach możemy również 

dowiedzieć się jak reagować na zaczepki, dokuczanie, wyśmiewanie, jak odpowiadać  

i zachowywać się w takich sytuacjach. 

 

Drugim rozwiązaniem jest założenie specjalnej skrzynki, gdzie dzieci mogą wrzucać 

anonimowo karteczki z informacjami o niepokojących je zachowaniach kolegów. Pamiętajmy, 

że nie wszyscy umiemy rozmawiać o tym otwarcie, a czasami możemy czuć się zastraszeni.  

 

Kolejnym rozwiązaniem są umowy pisemne z agresywnymi uczniami, w których 

zobowiązują się oni do niestosowania konkretnych zachowań. W razie niedotrzymania umów, 

ponoszą ustalone konsekwencje.  



 

Ciekawym i skutecznym sposobem są spotkania i rozmowy uczniów  

z pedagogiem i psychologiem, którym mogą opowiedzieć o swoich obserwacjach  

i doświadczeniach z dziećmi agresywnymi. 

 

Nie zapominajmy również o tym, że mamy możliwość spędzania czasu na przerwach  

w sposób najbardziej dla nas atrakcyjny. Aktywna przerwa daje nam możliwość robienia 

czegoś, co sprawia nam przyjemność – gramy w siatkówkę, ping-ponga, piłkarzyki, 

rywalizujemy ze sobą w planszówkach lub odpoczywamy w strefie ciszy. Zajmijmy się czymś 

konstruktywnym, zamiast szukać konfliktów…  

 

Pamiętajmy! Wszyscy możemy pomóc w walce z agresją! Musimy współdziałać – my, 

uczniowie oraz rodzice i nauczyciele, tak, aby każdy czuł się dobrze  

i bezpiecznie w naszej szkole! Musimy bacznie obserwować innych i nie bagatelizować 

żadnych sygnałów. Pamiętajmy! Nigdy nie możemy reagować na agresję w sposób pobłażliwy, 

ponieważ problem stanie się jeszcze gorszy, co potwierdza cytat Tiziana Tarzaniego: Przemoc 

rodzi przemoc. Zastanówmy się jaką chcemy mieć przyszłość i jak ją  

w tym momencie budujemy? Niezwykle ważne jest działanie w tej kwestii i podejmowanie 

konkretnych kroków, aby dobrze wpłynąć na nasze przyszłe życie, pomóc uczniom 

agresywnym i ich ofiarom. 

 

Mam nadzieję, że ludziom XXI wieku przyszłość ich rówieśników, dzieci i potomstwa 

nie jest obojętna, apeluję więc – powiedzmy STOP agresji! 

W tym miejscu zapraszam wszystkich do powstającego KLUBU DOBRYCH 

POMYSŁÓW, na którego spotkaniach można będzie omawiać bieżące zmartwienia, planować 

jakieś działania i rozwiązywać problemy. Opiekunem klubu będą panie Katarzyna Zielińska-

Konieczka i Jolanta Ruszkiewicz. Termin pierwszego spotkania klubu ogłosimy już niebawem. 

 

Zuzanna Sakowicz, 8c 

 

 

 

  



 

101 lat niepodległej 

 

W tym roku obchodziliśmy już 101. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. To 

szczególna data dla każdego Polaka. Tego dnia oddajemy cześć poległym bohaterom, 

dzięki którym nasza ojczyzna po 123 latach niewoli wróciła na mapę Europy. Również  

w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada było bardzo uroczyście 

uczczone. 

Już kilka dni przed uroczystościami w SP nr 84 zaczęły dominować barwy biało-

czerwone. Na korytarzach i w salach lekcyjnych zostały powieszone przepiękne, patriotyczne 

dekoracje. Dzieci zarówno w czasie lekcji, jak i zajęć świetlicowych wsłuchiwały się  

w opowieści o słynnych Polakach, którzy walczyli o wolność Polski, śpiewały pieśni 

patriotyczne. 

Dnia 7 listopada odbyły się apele przygotowane przez uczniów i wychowawców klas 

trzecich oraz siódmych. Z okazji akademii gościliśmy w naszych murach dzieci  

z grupy "0" z pobliskiego przedszkola nr 128, które razem z nami świętowały ten dzień.  

A wrażeń było wiele. Trzecioklasiści zaprezentowali patriotyczne wiersze i pieśni, imponujące 

choreografie z wykorzystaniem wstążek gimnastycznych, czy rękawiczek  

w biało-czerwonych barwach. Nie zabrakło alegorycznego przedstawienia rozbiorów Polski  

i wieloletniej niewoli Polaków. Na koniec dzieci z obu klas zatańczyły jeden  

z naszych tańców narodowych – poloneza. 

  

  



Uroczystość przygotowana przez uczniów klas 7c i 7b oraz chór szkolny, poświęcona była 

ojczyźnie i wolności.  Montaż słowno-muzyczny został przygotowany przez panią Joannę 

Czapelską-Muchę i pana Jakuba Kąckiego. Uczniowie szkoły,  galowo ubrani z wpiętymi 

kokardami narodowymi, wysłuchali recytacji wierszy i wspólnie z chórem śpiewali polskie 

pieśni patriotyczne. W czasie apelu, śledząc prezentację multimedialną, można było poszerzyć 

wiadomości na temat drogi Polaków do niepodległości. 

Następnego dnia – 8 listopada – nasza szkoła włączyła się w akcję „Szkoła  

do hymnu”, do której gorąco zachęcali Minister Edukacji Narodowej oraz Rada Dzieci  

i Młodzieży. O symbolicznej godzinie 11:11 odśpiewaliśmy cztery zwrotki hymnu 

państwowego na boisku szkolnym, co zostało poprzedzone uroczystym wciągnięciem polskiej 

flagi na maszt. Frekwencja była imponująca, gdyż w wydarzeniu wzięli udział uczniowie  

i nauczyciele z całej szkoły. 

Przez te dwa dni z dumą nosiliśmy kokardy narodowe oraz strój galowy, jako wyraz 

szacunku dla męstwa i waleczności naszych przodków, dzięki którym dziś możemy mieszkać 

w pięknej, a przede wszystkim wolnej, Polsce. 

Magdalena Skrycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie – Piotr Kaczyński, Stanisław Rosochacki oraz Marcin Chrostowski z klasy 8b, dnia   

8 listopada 2019 o godz. 11.11 wciągnęli flagę na maszt, pan Jakub Kącki wydawał komendy 

zgromadzonym.  



Ślubowanie klas pierwszych 

 

Dnia 14 października 2019 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość ślubowania klas 

pierwszych. 

 

Prowadząca – pani Ewa Giedka przywitała wszystkich zebranych. Następnie głos 

zabrała pani Dyrektor Zofia Rostek,  przedstawiła gościa,  pana Jędrzeja Kunowskiego, 

zastępcę Burmistrza Dzielnicy Targówek. Pan Jędrzej Kunowski złożył życzenia nauczycielom 

z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej i uczniom z okazji ślubowania. 

 

Następnie uczennica klasy IVb Aurelia Nadolna powitała uczniów klas pierwszych, złożyła 

życzenia Pierwszakom i udzieliła im kilku dobrych rad. Wszystkie klasy pierwsze - Ia, Ib, Ic, 

Id i Ie powitały gości. Pani Natalia Buszek zaprosiła dzieci do różnych krain: przyrodniczej, 

muzycznej, polonistycznej, matematycznej, ruchu drogowego, grzeczności zadając zagadki  

i pytania. Rozwiązanie ich tworzyło ciekawą  część artystyczną. 

 

Po wprowadzeniu sztandaru szkoły został odśpiewany hymn państwowy i uczniowie 

ślubowali systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogacaniem swojej wiedzy, 

wykorzystywać jak najlepiej czas i warunki do nauki. Dbać o honor szkoły, godnie  

ją reprezentować oraz znać, szanować i wzbogacać jej tradycje. Okazywać należny szacunek 

koleżankom, kolegom i dorosłym. Wszędzie zachować postawę godną ucznia SP nr 84 im. 

Waleriana Łukasińskiego. Po wyprowadzeniu sztandaru nastąpiło pasowanie. Uczniowie 

zostali obdarowani przez gościa z Urzędu Dzielnicy książkami o historii  hymnu polskiego. 

Dzieci otrzymały też dyplomy. Prowadząca uroczystość w imieniu wszystkich wychowawców 

życzyła Pierwszoklasistom dużo radości z codziennej podróży do krain nauki oraz wielu 

przyjaciół. Zaprosiła ich do sal na poczęstunek przygotowany przez Rodziców, gdzie otrzymali 

legitymacje uczniowskie. 

 

 

 



Zdobyliśmy tytuł Lokalnego Ośrodka Edukacji 

Varsavianistycznej 
 

Działalność varsavianistyczna naszej szkoły pozwoliła nam zdobyć w ostatnich latach 

certyfikaty I, II i III stopnia w programie „Varsavianistyczna Szkoła”.  

 

Każdego roku inicjujemy wiele wydarzeń i spotkań związanych z historią i współczesnością 

Warszawy, dlatego zdecydowaliśmy się przystąpić do udziału w programie „Varsavianistyczna 

Szkoła” w kategorii „Varsavianistyczna Szkoła — placówka lokalnym ośrodkiem edukacji 

varsavianistycznej”. Program koordynowały panie Jolanta Ruszkiewicz i Agnieszka Gunerka. 

 

Działania szkoły skierowane były na upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o Warszawie, 

promowanie aktywności twórczej uczniów w poznawaniu stolicy oraz podnoszenie 

efektywności i atrakcyjności pracy dydaktycznej związanej z poznawaniem własnego miasta. 

Integrowaliśmy społeczność szkolną wokół działań na rzecz Warszawy, braliśmy udział  

w uroczystościach rocznicowych, a także współpracowaliśmy ze środowiskiem lokalnym  

i instytucjami działającymi na rzecz edukacji varsavianistycznej. Po dwóch latach intensywnej 

pracy, Towarzystwo Przyjaciół Warszawy przyznało nam zaszczytny tytuł,  

z którego wszyscy bardzo się cieszymy. Jednak najważniejsze dla społeczności szkolnej jest to, 

że uczniowie mieli szansę pogłębić wiedzę na temat stolicy.  

 
 

 

 

 

  



Eksperymenty przy Radzymińskiej 232 

„Odkrywać, to znaczy wiedzieć to, co wszyscy wiedzą i myśleć tak, jak nikt dotąd 

nie myślał”                                                                                                                                                         

                                                                                                                           Albert Szent –Györgyi 

               Wiek dziecięcy charakteryzuje  naturalna  chęć poznawania świata. Dzieci już  

od najmłodszych  lat  są  ciekawskimi  badaczami  i  odkrywcami.  Uczą  się  poprzez  działanie, 

zbierają  swoje  doświadczenia  zaspakajając  tym  samym  zainteresowanie  otaczającą 

rzeczywistością. Jednym ze sposobów zaspokojenia ciekawości dzieci są zabawy badawcze  

i eksperymenty.  Przyczyniają  się  one  do  wszechstronnego  rozwoju  dziecka.  Rozwijają 

umiejętność myślenia  przyczynowo-skutkowego,  porównywania,  planowania  własnych 

działań,  poszukiwania  oryginalnych  pomysłów  i  rozwiązań, a tym samym poszerzają 

horyzonty  myślowe  małych  badaczy. Rozwiązując  problem  różnymi metodami,  dziecko 

prowokowane jest do wyciągania wniosków, szukania zależności, określania przyczyn  

i  skutków oraz formułowania wniosków. Zabawy badawcze są też świetną okazją  

do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych  takich  jak: analiza,  

synteza,  stając  się  tym  samym  wstępem  do zdobywania wiedzy w kolejnych etapach 

edukacji. 

 

  



              W październiku nasza świetlica przy ul. Radzymińskiej 232 w ramach innowacji 

pedagogicznej „Wyspy Leonarda” realizowała zajęcia eksperymentalne. Zajęcia przyniosły 

uczniom wiele radości i zabawy, a przede wszystkim dostarczyły nowej wiedzy z zakresu nauk 

przyrodniczych. Uczniowie wspólnie z wychowawcami wykonali między innymi:  

 samoczynnie napełniające się balony, 

 wulkany,  

 tęczę nie tylko na niebie, 

 uciekający pieprz,  

 domową lampę lawę, 

 przenikające kolory. 

Eksperymenty cieszyły się dużą aprobatą, dlatego z pewnością będą kontynuowane           

 w naszej świetlicy przez cały rok szkolny.  

 

Górecka Monika 

Urbaniak Joanna  

   Dudzińska Iwona 

 

  



Klub Młodego Odkrywcy 

W roku szkolnym 2019/2020 swoją działalność wznowił Klub 

Młodego Odkrywcy. Uczniowie założyli „ogrody w słoiku”. 

Zasadzone rośliny zostały umieszczone w szklanych 

naczyniach, gdzie jest zamknięty obieg wody. Woda skrapla się 

i jak deszcz podlewa rośliny, a następnie paruje i ponownie się 

skrapla.  

     Aneta Letkiewicz 

 

 

 

 

Spotkanie autorskie z panem Pawłem Wechterowiczem 

Dnia 25 października 2019 roku klasa IIb (wych.p. Agata Szczypiorska) i klasa IIIe (wych.  

p. Katarzyna Kacprowska) wzięły udział w spotkaniu autorskim z panem Przemysławem 

Wechterowiczem.  

Pisarz opublikował trzydzieści sześć książek tłumaczonych na dwadzieścia języków. Jego 

książki zdobyły wiele prestiżowych nagród w Polsce i za granicą: Wyróżnienie Polskiej Sekcji 

IBBY w Konkursie Książka Roku, Wyróżnienie PTWK, Nagroda Białego Kruka, Wyróżnienie  

na Międzynarodowych Targach Książki w Seulu oraz wiele pozytywnych recenzji czytelników. 

Spotkanie odbyło się w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży nr 12 w Warszawie. Czas spędzony 

z panem Pawłem Wechterowiczem upłynął w bardzo miłej atmosferze. Autor jeszcze długo po 

spotkaniu rozdawał autografy, rozmawiał z czytelnikami, pozował do zdjęć. 

 



*** 

 

Pamiętajcie moi Mili, 

żebyście Facebooka z książką nie mylili.  

Czytajcie, ile możecie w autobusie, w toalecie. 

Książka zawsze czas umili, 

w smutnej i ponurej chwili. 

 

W świat fantazji zaprowadzi, 

czasem nawet sekret zdradzi,  

w inny wymiar Was wprowadzi. 

Kreatywność w Was rozbudzi. 

 

Czasem śmieszyć będzie Was,  

Do działania natchnie w czas. 

Książka ze słownego ubóstwa wyprowadzi, 

Na wyżyny krasomówstwa poprowadzi. 

Wyobraźnie Wam poruszy 

I rozbawi też i wzruszy. 

 

Niech się śmieją, drwią i „bekę” z siebie mają 

Ci co książek nie czytają.  

Poczytajcie, zrozumiecie, 

Co w tym wierszu autor „plecie”. 

 

Karol Szynkiewicz, 7e 

 

 



  

 

 

 

Opiekunowie 

Jolanta Ruszkiewicz 

Magdalena Gaszyńska 

 


