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JASEŁKA 

„Wieczorne spotkania z kulturą” 

Uczniowie klasy Id w czwartkowy wieczór 21. grudnia wystawili „Jasełka”. Historia  

ta wydarzyła się 2000 lat temu i choć wydaje się to niezwykle dawno, opowieść  

o  narodzeniu Chrystusa żyje  w nas do dzisiaj.  

Opowiadano ją już wiele razy i na wiele sposobów, a przecież nic nie straciła na aktualności. 

Nic piękniejszego nie przydarzyło się ludzkości ponad to, że Bóg przyszedł na świat jako 

człowiek, by pokazać jak bardzo nas kocha.                           

Wspólnymi siłami uczniowie z wychowawcą i nauczycielem religii dokonali scenicznej 

adaptacji stworzonego specjalnie na tę okazję scenariusza, a występując po raz pierwszy 

przed tak dużą widownią,  trzeba podkreślić, że nasi uczniowie odnieśli wspaniały sukces, nie 

tylko teatralny. Wyszło świetnie, uczestnicy byli z siebie dumni,  ogromna radość  rozpierała 

serca widowni, wśród której zasiedli najważniejsi widzowie – rodzice naszych aktorów.             

Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na przedstawienie, za wspaniały wieczór.                                             

 

 

 

 

 

 

 

Edyta Jaczewska – wychowawca klasy Id 

 

 

 

 



 

 

Wspólne Kolędowanie 

Dnia 22. grudnia, tuż przed świętami Bożego Narodzenia, w naszej szkole odbyło się 

„Wspólne Kolędowanie”.  

Uczniowie klas czwartych i piątych, uczęszczający na zajęcia chóru prowadzonego przez  

p. Jakuba Kąckiego zaprezentowali kilka pastorałek. Był to debiut tego chóru, po licznych 

oklaskach można było stwierdzić, że bardzo udany. Po prezentacji chóru, wszyscy uczniowie 

i nauczyciele zostali zaproszeni do wspólnego kolędowania. „Cicha Noc” czy „Dzisiaj  

w Batlejem” to tylko niektóre kolędy, jakie udało się wspólnie zaśpiewać przy 

akompaniamencie pianina.  

Wspólne muzykowanie pozwoliło nam wprowadzić się w wyjątkowy klimat Świąt. 

Jakub Kącki 

  



Warsztaty plastyczne 

„Wieczorne spotkania z kulturą” 

Wychodząc naprzeciw zainteresowaniom i pasjom 

naszych uczniów w dniu 5. grudnia 2017 roku odbyły 

się w naszej szkole warsztaty plastyczne dla uczniów 

klas 0-3 w ramach cyklu zajęć „Wieczorne spotkania 

z kulturą".  

Był to już okres przedświąteczny, więc postanowiliśmy, 

że wszystkie wykonane prace będą właśnie wpisywały 

się w tematykę świąt. Nauczyciele biorący udział  

w warsztatach mieli do zaoferowania dzieciom wiele 

ciekawych metod i technik plastycznych.  

Przy dźwiękach nastrojowych kolęd, wśród pięknych świątecznych dekoracji, uczniowie dali 

się ponieść nastrojowi i z zapałem zaangażowali się w tworzenie wspaniałych prac. Mogliśmy 

podziwiać ich przepiękne zimowe krajobrazy iskrzące od brokatu, wykonane pastą do zębów 

na czarnym tle, jak również świąteczne widoki namalowane na papierze ściernym kredkami 

świecowymi, co dało niesamowity bajeczny efekt. Duże wrażenie zrobiły stworzone przez 

dzieci barwne kartki z motywami bożonarodzeniowymi wykonane metodą iris folding,  

a także świeczniki gipsowe ozdobione za pomocą decoupage’u i bombki prasowane z kredek 

świecowych. Uczniowie mogli wykazać się również przy tworzeniu tajemniczych obrazów za 

pomocą kalkografii oraz bajecznie kolorowych wydrapywanek, z których powstały piękne 

świąteczne pejzaże.  

 

  



 

Wszystkie wykonane prace dzieci zabrały ze sobą do domów, aby móc zaprezentować je 

rodzinie i dopełnić świąteczny wystrój swoich domów. Bardzo cieszymy się, że nasi 

uczniowie tak chętnie skorzystali ze zorganizowanych przez nauczycieli warsztatów i z taką 

pasją rozwijają swoje zdolności i zainteresowania. 

Joanna Urbaniak 

Nauczyciele prowadzący warsztaty: 

 
1.   Bartold Maria                                                                        11. Nowicka Małgorzata 
2.   Dudzińska Iwona                                                                   12. Roman Katarzyna 
3.   Fryszkowska Kaja                                                                 13. Sadowska Karolina 
4.   Gościniak Teresa                                                                   14. Skrycka Magdalena 
5.   Kacprowska Katarzyna                                                          15. Sokulska-Lagos Anna 
6.   Klepacka Kamila                                                                   16. Urbaniak Joanna 
7.   Kopeć Magdalena                                                                  17. Wierbiłowicz Małgorzata 
8.   Lachiewicz Anna                                                                   18. Wiśniewska Paulina 
9.   Lasota Marta 
10. Majchrzak Aneta 

 

  



„Warszawskie kamienice” 

Dnia 5. grudnia 2017 r. mieliśmy przyjemność gościć na terenie naszej szkoły 

specjalnego gościa – doktora Marka Czapelskiego, wykładowcę na wydziale 

architektury Uniwersytetu Warszawskiego. 

Podczas swojego wystąpienia dr Czapelski przedstawił nam zarys zmian, jakie następowały 

przez wieki w architekturze mieszkaniowej. Okazało się, że od zarania ludzkości, ludzie 

przykładali nadzwyczaj dużą miarę do dekoracji własnych domostw. 

Następnie przedstawił nam historię kilku wybranych warszawskich kamienic oraz ich 

ornamentyki. Szczególna uwaga została skierowana na kamienice znajdujące się na Rynku 

Starego Miasta w Warszawie. 

Całe wydarzenie wieńczyło kilkutygodniowe zmagania uczniów klas III-VII  pod opieką  

p. Magdaleny Mendyk z artystycznym przedstawieniem panoramy Warszawy. Najlepsze 

prace można było zobaczyć po wykładzie pana Czapelskiego. 

Mimo nietypowej dla uczniów godziny (17:30) zebraliśmy się tego dnia wyjątkowo licznie. 

Jak się okazało wielu z nas rozważa w przyszłości karierę architekta. 

Marek Denis i Oskar Chomka, kl. 7a 

 

 

 

  



Spotkanie autorskie 

Dnia 14. grudnia 2017 roku w ramach realizowanych w naszej szkole  „Wieczornych 

spotkań z kulturą” zaprosiliśmy do nas pana Wojciecha Widłaka. Dzieci z klas 

zerowych i pierwszych mogły osobiście poznać autora serii książek o „Panu Kuleczce”  

i „Wesołym Ryjku".  

Uśmiechnięty i serdeczny Pan w meloniku na głowie i w muszce pod szyją zaczarował swoją 

osobą dzieci i dorosłych. W ten zimowy wieczór uczniowie poznali zawartość tajemniczej, 

bardzo starej walizki, z którą autor przybył na spotkanie. Wysłuchali fragmentów „Pana 

Kuleczki” i wcielili się w role animatorów, a następnie własnoręcznie ożywili pacynki „psa 

Pypcia”, „kaczki Katastrofy” i muchy „Bzyk-Bzyk”. Dzieci wzięły też udział w wielu 

zabawach. Był wśród nich „Worek pomysłów” uszyty przez panią Elżbietę Wasiuczyńską, 

ilustratorkę książek o Panu Kuleczce. Rekwizyty z worka posłużyły dzieciom do tworzenia 

skojarzeń przydatnych podczas opowiadania ciekawych historii. Uczestnikom spotkania 

najbardziej podobała się zabawa pobudzająca wyobraźnię „Co to jest? Co to może być?”. 

Autor jeszcze długo po spotkaniu rozdawał autografy, rozmawiał z czytelnikami, pozował do 

wspólnych zdjęć. 

Serdecznie dziękujemy naszemu Gościowi za wspólnie spędzony czas, który  upłynął 

wszystkim w bardzo miłej atmosferze, nadając temu zimowemu wieczorowi odrobinę magii  

i ciepła. 

Małgorzata Nowicka 

 
 

 

  



A może Szermierka? 

Zapytałem rodziców, czy mógłbym spróbować… udało się.  

Nazywam się Aleksander Ciepłota i sport, o którym wam opowiem to szermierka. Na 

szermierkę  uczęszczam od 4 lat do klubu sportowego AZS AWF WARSZAWA. Na swoim 

koncie posiadam wyróżnienia oraz zwycięstwa. Moim ostatnim sukcesem jest zajęcie 

drugiego miejsca w „Turnieju Gwiazdkowym Dzieci i Młodzików”. Zostałem zaproszony 

również na siedmiodniowe zgrupowanie do Włoch, podczas którego będę intensywnie 

przygotowywał się do turnieju, który odbędzie się 7. dnia zgrupowania. Jest to dla mnie 

ogromne wyróżnienie. 

A teraz o szermierce słów parę. Ten sport wywodzi się z dawnych technik wojennych od 

1896 r. jest podstawową dyscypliną igrzysk Olimpijskich. Polscy szermierze są znani, cenieni 

i szanowani na całym świecie (myślę, że do nich dołączę). Szermierka uprawiana jest  

w trzech konkurencjach: szabla, szpada i floret, rozgrywanych zarówno indywidualnie jak  

i drużynowo. 

FORMY GRZECZNOŚCIOWE 

Przed i po walce zawodników obowiązuje powitanie i pożegnanie wykonywane 

odpowiednimi ruchami broni (tzw. ukłon szermierczy). Ponadto po skończonej walce 

zawodnicy mają obowiązek podania sobie dłoni (ręki nieuzbrojonej). Nieprzestrzeganie 

powyższych form zwyczajowych traktowane jest jako zachowanie niesportowe i karane 

zgodnie z przepisami. 

BROŃ 

Używana w sporcie szabla i floret ważą 500 g, szpada – 750 g. Bronie różnią się również 

koszem (gardą), tj. osłoną dłoni (kosz szablowy ma kształt kabłąka co lepiej chroni przed 

cięciami), oraz przekrojem klingi: trójkątny w szpadzie, kwadratowy we florecie, płaski 

prostokąt w szabli; a także innymi parametrami kształtu. Klingi zwężają się od kosza  

w kierunku gardy. W szpadzie i florecie obok tradycyjnego uchwytu francuskiego (prostego, 

wydłużonego, na końcu którego znajduje się nakrętka) spotyka się (obecnie zdecydowanie 

najczęściej) uchwyt anatomiczny (belgijski, pistoletowy), dostosowany do budowy dłoni. Na 

końcu klingi szpady i floretu znajduje się punta (kolec), która po naciśnięciu powoduje 

zamknięcie obwodu elektrycznego co umożliwia rejestrowanie trafień. W szpadzie punta nie 

może rejestrować nacisku mniejszego niż 750 gramów a we florecie mniejszego niż 500 

gramów, co sprawdza się każdorazowo przed walką odpowiednim ciężarkiem. 

  



ZASADY 

Konkurencje szermierki – poza rodzajem broni – różnią się dopuszczalnym rodzajem trafień, 

ważnym polem trafienia i zasadami walki. W szpadzie i florecie liczą się pchnięcia, w szabli 

zarówno pchnięcia, jak i cięcia (szabla jest więc jedyną, w sportowej szermierce, bronią 

sieczno-kolną). Polem trafienia w szpadzie jest całe ciało, w szabli – górna połowa ciała (od 

pasa w górę), we florecie tylko tułów. Inne są też zasady przydzielania punktów w sytuacji, 

gdy obaj zawodnicy trafią się równocześnie (tzw. trafienie obopólne, dubel). Trafienie  

w szpadzie zalicza się temu, kto je zadał pierwszy, lub obu zawodnikom, jeśli zadadzą je  

w tym samym czasie (różnica czasowa nie większa niż 0,2 sek). W szabli i florecie 

obowiązuje tzw. konwencja, czyli zasady umowne. Oznacza to np., że zawodnik wykonujący 

natarcie ma pierwszeństwo w zadaniu trafienia przed zawodnikiem wykonującym 

przeciwnatarcie, natarcie zawodnika traci pierwszeństwo na koszt odpowiedzi, po uprzednim 

jego sparowaniu zasłoną itd. 

W przypadku walk z wczesnej fazy eliminacyjnej (walki w grupach zwykle 6–7 osobowych) 

walczy się do pięciu trafień, a maksymalny czas walki wynosi 3 minuty. Przez czas walki 

rozumie się jedynie czas upływający pomiędzy komendami sędziowskimi naprzód i stój. 

Podczas eliminacji bezpośrednich (faza pucharowa, w której tworzona jest drabinka, zwykle  

z 64 zawodników, wyłonionych i odpowiednio rozstawionych w drodze eliminacji  

a przegrywający walkę odpada) walczy się do 15 trafień a maksymalny czas walki wynosi  

3x3 minuty (z minutowymi przerwami). W przypadku konkurencji drużynowych (gdzie 

wystawiane są drużyny 3-osobowe plus rezerwowy i każdy zawodnik walczyć ma z każdym  

z drużyny przeciwnej, co daje maksymalnie 9 walk) spotkanie rozgrywa się do 45 trafień 

sumowanych z kolejnych walk (ich maksymalny czas to 3 minuty). Zawody drużynowe 

rozgrywane są systemem pucharowym. 

Aleksander Ciepłota, kl. 4b 

 

 



Dzień Misia 

Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada 

bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego.  

Dnia 25. listopada obchodzony był Światowy Dzień Pluszowego Misia. Samorząd 

Uczniowski SP 84 w dniu 24. listopada zorganizował akcje „Przynieś swojego misia, niech 

uczy się z Tobą". Liczyliśmy na to, że w tym dniu w szkole będzie pluszowo i radośnie, a miś 

będzie miał dużo szkolnych wspomnień. I tak było. Uczniowie i ich pluszowe maskotki 

zasiedli w szkolnych ławkach, jedli wspólnie śniadanie i wychodzili na boisko szkolne.  

                                                   Samorząd Uczniowski SP 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



Moje zainteresowania 

Zainteresowania to coś, na co poświęcamy energię i zapał, coś co sprawia nam 

przyjemność i nawet gdy jest meczące nie przeszkadza nam. Na imię mam Aleksandra,  

a  swojego hobby szukałam długo. Próbowałam swoich szans w pływaniu,  piłce nożnej  

a nawet na zajęciach z chóru. Teraz znalazłam to, co lubię robić – jest to koszykówka. 

W koszykówce najbardziej lubię to, że ludzie, z którymi gram w drużynie LA BASKET są dla 

mnie bliskimi osobami. Podczas treningów dobrze dogadujemy się ze sobą, wspieramy się 

wzajemnie na meczach i treningach. Trener naszej drużyny jest bardzo cierpliwy i pomocny, 

dużo od nas wymaga, ponieważ chce, żebyśmy wygrywały. Treningi może i są męczące, ale 

pozwalają nam utrzymać dobrą formę niezbędną do wygrywania. Poznajemy również nowe 

techniki gry i cały czas powtarzamy podstawy, które są 

potrzebne. Wyjeżdżamy na różne zawody i mecze treningowe  

z innymi drużynami. Trener organizuje również obozy, które 

pozwalają poznawać inne osoby o takich samych 

zainteresowaniach. Poznajemy też ludzi, którzy dłużej grają  

w koszykówkę i od nich też wiele się uczymy. Spotkać można 

również znanych ludzi, którzy wspierają nas (Na zdjęciu – ja  

i youtuber Lukka). 

Nasza drużyna liczy około piętnastu dziewcząt z różnych szkół w Warszawie, jednak mile 

widziane są nowe zawodniczki z rocznika 2006. Zapraszamy na treningi w środy o 18:30  

i w soboty o 10:00 do klubu LA BASKET w szkole przy ulicy Turmonckiej 2. Więcej 

informacji można znaleźć na FACEBOOK-u . 

Posiadanie zainteresowania jest potrzebne dla 

naszego rozwoju. Jest też okazją do poznawania 

świata. Moje zainteresowanie to koszykówka, czyli 

sport, a ruch dla młodych ludzi jest bardzo ważny.  

      

   Aleksandra Węgiełek, kl. 5a  



Tydzień Dobrego Jedzenia 

Dzielnicowy Dzień Dobrego Jedzenia  w tym roku szkolnym odbywał się w dniach  

23-25.11.2017 r. Tradycją szkół dzielnicy Targówek jest organizowanie w tym okresie 

różnorodnych zajęć i imprez uświadamiających wpływ prawidłowego żywienia na 

rozwój fizyczny i umysłowy.   

Uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w obchodach dzielnicowych. W tym roku 

szkolnym były one zorganizowane w Szkole Podstawowej nr 285 im. Jana Marcina Szancera. 

Tegorocznym hasłem Dnia Dobrego Jedzenia było: „Dziecięce frykasy rarytasy”. Naszą 

szkołę reprezentowały: Amelia Tratkiewicz z klasy 6d, Iga Kur z klasy 7d i Julia 

Mroczkowska z klasy 7c.  

Naszymi frykasami-rarytasami były: szaszłyki owocowe, ciasteczka owsiane z bakaliami, 

deserki jogurtowo-owocowe i soki warzywno-owocowe. Nasze uczennice zaprezentowały 

wiersz napisany przez uczennicę klasy 7c Martę Oleksiak i przedstawiły walory odżywcze  

i zdrowotne naszych frykasów. Uczestnicy spotkania brali także udział w różnych 

konkurencjach np. w ciuciubabce wyrazowej, kalamburach i w układaniu puzzli, które były 

przeplatane występami tanecznymi uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 285. Uczestnicy 

spotkania wraz z opiekunami i zaproszonymi gośćmi mogli skosztować potraw 

przygotowanych przez wszystkie szkoły. Nasze frykasy-rarytasy wyglądały apetycznie  

i smakowały wyśmienicie. Impreza zakończyła się udziałem uczniów w warsztatach 

kulinarnych polegających na  zdobieniu różnych rodzajów ciasta.  

Aneta Letkiewicz 

 

 

  

 

  

 

  



„Zdrowym być” 

Dzisiaj powiem wam w sekrecie, 

Chociaż o tym dobrze wiecie 

Jaka to jest ważna rzecz, aby dobrze żywić się. 

Na bok boczki, balerony 

Od nich rośnie brzuch ogromny. 

Jedz desery jogurtowe, pij koktajle owocowe 

Abyś zdrowym był i z jedzenia brzuszek nie tył. 

Wszystkie cukry przetworzone  

Odłóż na bok, gdzieś na stronę. 

Do piecyka lepiej włóż 

Ciastka z owsa z polskich pól.   

Zamiast mięsa na patyki 

Nadziej kolorowe szaszłyki z: jabłek, gruszek, ananasów 

Niech powrócą lata z dawnych czasów. 

Teraz wszystko na ten temat wiesz 

Jak masz robić, co masz jeść 

Aby zdrowie było w nas 

Dając radość na dalszy życia czas. 

 

Marta Oleksiak, kl. 7c 

 

 

 

 

 

 



Tydzień Dobrego Jedzenia obchodziły wszystkie klasy, promując w ten sposób zasady 

zdrowego odżywiania. Uczniowie przynieśli swoje ulubione owoce, z których powstały 

szaszłyki i sałatki owocowe. Niektórzy przygotowali też coś na słono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Klub Młodych Odkrywców 

Na zajęciach Klubu Młodych Odkrywców uczniowie poznawali różne smaki i tworzyli 

własną mapę smaków.  

Wyróżnia się 4 rodzaje smaków: gorzki, słony, kwaśny i słodki, a także ostatni 5: umami. 

Smak umami jest związany z szeroko stosowanymi konserwantami w produktach 

spożywczych (benzoesan sodu). Uczniowie wykonali roztwory wody z solą, cukrem cytryną  

i kawą rozpuszczalną. Następnie patyczkami higienicznymi dotykali różnych stref na języku, 

by zlokalizować receptory poszczególnych smaków. Klubowicze stworzyli własne mapy 

rozłożenia receptorów smaków, nie zawsze pokrywały się one z ogólnie ustalonymi 

położeniami receptorów smaku. 

KMO 

Aneta Letkiewicz 

 

  



Na naszych lekcjach 

Klasa VIc bierze udział w programie „Kompetencje na szóstkę" organizowanym przez 

Fundację Uniwersytet Dzieci.  

Uczniowie poprzez realizację atrakcyjnych lekcji wychowawczych będą rozwijali 

kompetencje społeczne. Nauczą się pracować w zespole i dzielić zadaniami. Będą rozwijać 

umiejętność kreatywnego myślenia i samodzielnego rozwiązywania problemów. Pierwsze 

zajęcia przebiegły pod tytułem: „Dlaczego czasem lepiej w drużynie?”. Uczniowie na 

początku obejrzeli film wprowadzający w tematykę zajęć. Zastanawiali się, co jest 

najważniejsze w drużynie. Następnie uczniowie zostali podzieleni na 6 drużyn, które miały za 

zadanie zaprojektowanie maszyny, która nie istnieje, ale jej powstanie ułatwiłoby życie wielu 

ludzi. Dzieci chętnie zabrały się do pracy. Powstało kilka bardzo ciekawy prac. Na koniec 

każda grupa miała podsumować swoją pracę praktyczną i pracę w drużynie. Padło wiele 

cennych wniosków. Wszyscy byli zadowoleni z przebiegu warsztatów. 

Aneta Letkiewicz 

 

 

 

 

 

 

Na zajęciach indywidualnych Wojtek Lewandowski  z klasy 7c utrwala swoją wiedzę  

z biologii za pomocą metody modelowania procesów biologicznych. Głównym zadaniem 

Wojtka jest skonstruowanie prostych modeli układów występujących w organizmie człowieka 

z ogólnodostępnych materiałów. Efektem pracy ma być przede wszystkim lepsze zrozumienie 

powiązań pomiędzy budową a funkcją różnych narządów. Na zajęciach Wojtek zbudował 

model układu oddechowego i wydalniczego. 

  



Mikołajki 

Dnia 6. grudnia odbywały się w naszej szkole Mikołajki, niektóre klasy połączyły je  

z ubieraniem choinki.  

Jakiś czas wcześniej uczniowie losowali, komu kupią prezent. W klasie 6c zrobiono to 

niestandardowo, ponieważ losy były zakodowane, więc do dnia Mikołajek nikt nie wiedział 

komu kupuje upominek. Jedyna informacja dotyczyła tego, czy jest to chłopiec, czy 

dziewczyna.  

 

Klasa 6c miała nawet więcej atrakcji, bo następnego dnia obejrzała spektakl teatralny  

pt. „Tajemniczy ogród”, który był prezentowany w sali konferencyjnej Urzędu Dzielnicy 

Targówek. Spektakl był okazją do utrwalenia sobie wiadomości z lektury „Tajemniczy 

ogród” autorki Frances Hodgson Burnett. 

 

  



 

 

Słaba sytuacja i emigracja... 

Na przestrzeni lat dostrzegamy różne okresy, które mówią nam o emigracji, wystarczy 

wspomnieć jeden z największych ruchów emigracyjnych dziewiętnastowiecznej Europy, 

czyli Wielką Emigrację. Rzecz w tym, że emigracja nie zakończyła się w XIX w. 

Powodów opuszczenia kraju jest dziś wiele – najbardziej drastycznym jest oczywiście 

wojna. My, Polacy najczęściej emigrujemy ze względu na wyższe zarobki i możliwość 

podniesienia standardu życia. Często chodzi też o perspektywę rozwoju zawodowego lub 

zdobycia wykształcenia. I te przyczyny również towarzyszą naszemu bliskiemu 

sąsiadowi: Ukrainie.  

Przeprowadziłam wywiad z Iryną Khomiak, która jest obywatelką Ukrainy, ale od roku 

mieszka w Polsce wraz z mężem. Ma 29 lat. Jej rodzina została na Ukrainie  

w Krymatorsku.  

 

 

 

 

 

 

 

Jakie były główne przyczyny zamieszkania w Polsce?  

Głównym powodem była praca, której jest tutaj więcej. W Polsce są o wiele lepsze warunki  

i oczywiście zarobki, które wystarczają na godne życie.  

Wychowywała się Pani na Ukrainie, jak wygląda tam życie zawodowe?  

To zależy oczywiście od tego, do jakich szkół wcześniej uczęszczałaś, jaki kierunek studiów 

wybrałaś, jakie masz wykształcenie. Problemem nie jest sama praca, tylko zarobki. Jeśli 

przejedziesz się po jakimkolwiek miasteczku i zapytasz: „Czy zadowalają panią/pana zarobki, 

które otrzymujecie?”, to niestety gros społeczeństwa odpowie, że nie jest zadowolona ze 

swoich pensji.  

 



Jakie różnice można zauważyć pomiędzy Polską a Ukrainą?  

Różnic jest wiele – materialne, technologiczne, językowe, jak i krajobrazowe. Jednak 

pierwsze, co można dostrzec, gdy przekracza się granicę, to drogi [śmiech]. Te na Ukrainie 

nie są w najlepszym stanie. Natomiast gdy wjeżdżam z moim mężem do Polski, to czuję się 

tak, jakby ta droga sama nas zapraszała. Jesteśmy również zachwyceni waszą architekturą, 

która przez cały czas „biegnie do przodu”. Na Ukrainie nie jest tak pięknie, jak się może 

wydawać. Jest tam po prostu bieda, nie da się tego ukryć. Zaryzykuję stwierdzenie,  

że Ukraina jest 15 lat za Polską. 

 

 

 

 

 

Co może stanowić barierę dla ludzi przekraczających granicę?  

Myślę, że to bariera fizyczna i psychiczna. Ważnym aspektem jest język. Ukraińcy nie znają 

języka polskiego, chociaż wiedzą, że jest podobny. Nasze społeczeństwo bardzo dobrze zna 

język rosyjski. Polacy również komunikatywnie posługują się tym językiem, więc możemy 

się porozumieć. Kiedy wyjeżdżam z kraju i zostawiam moją rodzinę, wtedy czuję największy 

smutek. Mój pięcioletni syn wychowuje się na Ukrainie, razem z dziadkami. Nie chcemy 

żeby nie miał z nami kontaktu, ale również nie chcemy, żeby żył w biedzie. To jedna  

z przyczyn dla której wyemigrowaliśmy. Tęsknimy za ojczyzną i rodziną, tęsknota to bez 

wątpienia jedna z barier. Trudno jest też o stabilizację. Na starcie trzeba znaleźć sobie dobrą 

pracę i mieszkanie, jeśli to się uda to już jest połowa sukcesu. 

 

 

 

 

 

 

Co Pani myśli o tutejszym społeczeństwie? Jak została Pani przyjęta?  

Społeczeństwo, jak społeczeństwo, nie opiera się na jednej opinii i wszyscy nie zachowują się 

tak samo. Generalnie nie miałam większych problemów. Na początku największe trudności 

stanowił język polski, ale tu z pomocą przyszedł mi… język angielski. Ja mówiłam po 

angielsku, a mój mąż po rosyjsku, oczywiście między sobą rozmawialiśmy po ukraińsku, 



natomiast chcieliśmy wprowadź nasz polski w życie codzienne. Zastanawiałam się tylko, czy 

nasze „kaleczenie” tego języka nie denerwuje Polaków, z którymi mieliśmy styczność na 

samym początku, ale okazało się, że nie. To byli bardzo mili i uczynni ludzie.  

Spotkała się Pani z wywyższaniem się Polaków? Nietolerancją?  

Osobiście nie, natomiast moja znajoma opowiedziała mi jak została tutaj przyjęta. Gdy 

chciała podjechać taksówką, kierowca zapytał, jakiej jest narodowości. Odpowiedziała,  

że pochodzi z Ukrainy. Ten ją skrytykował i odjechał. Na szczęście nie miała więcej takich 

sytuacji i dziś uważa, że Polacy są bardzo pracowici, mili i sympatyczni. Nieprzyjemne 

zdarzenia dają do myślenia, ale nie można się uprzedzać. Każdy z nas jest inny, został inaczej 

wychowany i może uważać, że to słuszne zachowanie. Czy na Ukrainie, czy w Polsce, czy  

w Niemczech, zawsze będą ludzie, którzy mają inne zdanie, którzy nie będą w stanie 

pogodzić się, że emigracja jest naturalnym zjawiskiem. 

I ostatnie pytanie. Jakie są według Pani wady i zalety emigracji?  

Zacznę od wad. Tak jak wcześniej wspominałam, tęsknota. Największa jest na początku, gdy 

masz wrażenie, że jesteś tysiące kilometrów od domu i rodziny. Na tym samym opiera się 

przeprowadzenie z domu rodzinnego do swojego. Chociaż wtedy wiesz, że masz rodzinę pod 

ręką i zawsze mogą ci pomóc. Tutaj sytuacja jest trochę inna, ponieważ jesteś w innym kraju. 

Oczywiście jest to związane z zaaklimatyzowaniem się, z całym startem, z radzeniem sobie.  

Zalety to większe zarobki, lepsza pozycja, wykształcenie. Możemy przyjechać w młodym 

wieku, wykształcić się i powrócić do swojej ojczyzny lub zostać. Możemy poznawać nową 

kulturę, dzięki, której możemy się dużo dowiedzieć. Poznać nowy język lub udoskonalić go. 

Uważam, że najważniejsze w życiu jest posiadanie celu, dążenie do niego i za wszelką cenę 

niepoddawanie się – jeśli będziesz tak myślał, twoja emigracja będzie kojarzyła się tylko  

z zaletami.  

Amelia Jankowska, kl. 7a 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Choinka z pudełek kartonowych 

Klasa 6d pod kierunkiem wychowawczyni Magdaleny Kalickiej realizowała projekt 

„Budowy choinki z kartonowych pudełek bez żadnego cięcia”.  

Od października uczniowie i uczennice klasy zbierali kartonowe opakowania – pudełka  

i rolki. Na początku grudnia klasa rozpoczęła projektowanie choinki. Prace były burzliwe. 

Powstało kilka projektów. Przez parę godzin poszczególne zespoły układały i sklejały 

pudełka pod czujnym okiem kilku uczennic. Po wielogodzinnej pracy powstał szkielet 

bożonarodzeniowej choinki, która została ozdobiona zieloną bibułą. Zakończeniem projektu 

było ozdobienie choinki gwiazdkami.  

Innowacyjna i matematyczna choinka bożonarodzeniowa ozdabia korytarz przy salach 

matematycznych. W późniejszym czasie pudełka zostaną wykorzystane do realizacji 

kolejnego projektu klasy 6d. 

 

Magdalena Kalicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



,,BĄDŹMY RAZEM – GRAMY                       

i ŚPIEWAMY DLA TOMKA i JEGO 

MAMY” 

KONCERT CHARYTATYWNY 

To było naprawdę niezwykłe wydarzenie. 15 grudnia 2017 roku w naszej szkole odbył się 

koncert charytatywny „BĄDŹMY RAZEM – GRAMY i ŚPIEWAMY DLA TOMKA               

i JEGO MAMY”. Kim jest Tomek i dlaczego to właśnie On był bohaterem tego 

wieczoru? – czytając ten wpis ktoś może zapytać… 

Tomek to  uczeń trzeciej klasy, który ciężko choruje i większość czasu spędza w szpitalu. Jak 

każde małe dziecko ma marzenia, ale nie wszystkie mogą się spełnić. Dzięki takim 

inicjatywom to, co niemożliwe stało się faktem. 

W ten grudniowy wieczór w szkole pojawili się ludzie o otwartych, dobrych, wrażliwych 

sercach. Spędziliśmy razem czas, bawiąc się znakomicie. Każdy znalazł coś dla siebie. 

Występy artystyczne były prawdziwą ucztą dla ucha i oka. Na scenie pojawiali się różni 

wykonawcy, prezentując swoje umiejętności wokalno – muzyczno - taneczne. Słuchaliśmy 

solistów, zespołów, a także chóru, który tworzyli uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

Podziwialiśmy tancerzy i muzyków. Repertuar był bardzo różnorodny i niezwykle atrakcyjny. 

Ogromnym zainteresowaniem cieszyła się aukcja, z której dochód został przekazany Radzie 

Rodziców, a tym samym małemu Tomkowi. Lubiący słodkości mogli skosztować domowych 

przysmaków. Gospodarzem imprezy była pani dyrektor Zofia Rostek, która otwierając w ten 

wieczór drzwi naszej szkoły, zaprosiła do środka dobroć, wrażliwość i miłość naszych serc. 

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób włączyli się w organizację koncertu, składamy 

serdeczne podziękowania. Naszej wdzięczności nie mogą wyrazić żadne słowa, bo przecież 

dobroci nie da się zmierzyć, ona jest taka jak słońce, wschodzi tam, gdzie jest mrok… 

         Z ogromną radością napisały, 

 Agnieszka Gunerka i Izabela Pyśk 
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BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS FERII ZIMOWYCH 

1. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, 

torów kolejowych!  

2. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od 

jezdni!  

3. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz 

przebywał!  

4. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem 

zmroku!  

5. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, 

nie oddalaj się z nieznajomym.  

6. Ubieraj się stosownie do temperatury panującej na dworze.  

7. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.  

 

 

 


