
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Święta Bożego Narodzenia to wspaniała okazja, 

aby obdarzyć się wzajemnie dobrym słowem. 

  

Niech ten szczególny czas przyniesie wszystkim dużo zdrowia,  

radości oraz spokoju wśród najbliższych.  

 

Niech w tych trudnych chwilach ciągłych niepokojów,  

będzie to również moment refleksji nad mijającym rokiem. 

 

Życzymy, aby pokój i nadzieja Świąt Bożego Narodzenia  

towarzyszyły wszystkim przez cały 2022 rok. 

 

.  

Redakcja 

 

  



 

 
 

Kolejny mistrz nauczania w naszej szkole! 

 

Dnia 12 października Pani Aneta Letkiewicz, 

nauczycielka biologii i przyrody w naszej szkole, zdobyła 

prestiżową nagrodę  Artefix Docendi (Mistrz Nauczania).  

Tym samym Pani Aneta dołączyła do nauczycieli naszej 

szkoły, którzy w latach ubiegłych zostali odznaczeni: Pani 

Dyrektor Zofii Rostek oraz Pani Edyty Jaczewskiej. W tym 

roku nominowanych do nagrody było aż dwóch naszych 

nauczycieli. Rada Rodziców zgłosiła również kandydaturę 

Pani Magdaleny Kalickiej, nauczycielki matematyki, czego 

serdecznie gratulujemy. 

Przez lata pracy pedagogicznej w naszej szkole Pani 

Aneta dała nam się poznać jako osoba pracowita i bardzo 

oddana swojej pracy. Regularnie organizuje, koordynuje     

i zachęca uczniów naszej szkoły do akcji proekologicznych 

i prozdrowotnych. 

Pani Aneta została autorką Biologia. Repetytorium. 

Szkoła podstawowa. Opracowała zagadnienia, 

zadania  oraz  sprawdzian do tej publikacji. Repetytorium ukazało się nakładem wydawnictwa 

Demart. 

W związku z tym wyróżnieniem postanowiliśmy zadać Naszej Mistrzyni kilka pytań. 

 

Pracuje Pani u nas w szkole już siedem lat. Co najbardziej sobie ceni Pani w pracy 

pedagogicznej? 

W pracy pedagogicznej cenię sobie najbardziej bezpośrednie relacje z moimi uczniami, 

koleżankami i kolegami. Możliwość stworzenia takich warunków,  dzięki którym każdy 

miałby poczucie bezpieczeństwa oraz komfortu psychicznego, które to sprzyja rozwojowi 

każdego człowieka. 

Jako nauczyciel z dużym doświadczeniem pewnie ma Pani swoje sekrety. Jak sprawić, 

żeby uczniowie chętnie pracowali na lekcjach? 

Nie wiem, czy to jest jakiś sekret, ale w pracy staram się spojrzeć na każdego ucznia 

życzliwie. Chcę traktować ucznia w tej „wspinaczce po wiedzę” jak partnera  

we wspólnym dążeniu do wykonania zadania. Pomagam dojrzeć cel, jaki uczeń chce osiągnąć 

i towarzyszę Mu w drodze do jego osiągnięcia. Jestem wymagająca – staram się, by każdy 

uczeń rozwijał się na miarę swoich możliwości psychofizycznych.  

  



 

 
 

Od wielu lat  prowadzi Pani koło biologiczne, na którym uczniowie robią różne 

doświadczenia. Czy mogłaby nam Pani opowiedzieć o jednym z nich? 

Przy tym pytaniu musiałam cofnąć się w czasie i sięgnąć pamięcią (pomogły mi w tym 

wydania elektroniczne naszej gazetki szkolnej) do minionych spotkań w ramach koła 

biologicznego, a potem Klubu Młodych Odkrywców.  

Zajmowałam się tam wieloma zagadnieniami, ale uczniom najbardziej podobały się zajęcia 

polegające na stworzeniu własnej mapy smaków na języku. Członkowie klubu przynieśli do 

szkoły różnego rodzaju produkty o różnych smakach (cytrynę, sól, pieprz).  

Z przyniesionych produktów zrobiliśmy roztwory, oprócz pieprzu.  Każdy uczestnik miał 

zasłonięte oczy, by nie podejrzeć, jaki smak będzie badał. Zadanie polegało na tym,  

by za pomocą patyczka higienicznego nanieść dany smak na język i określić, w jakiej części 

języka najmocniej był odczuwany dany smak. Następnie na kartkach z narysowanymi 

konturami języka uczeń zaznaczał strefy danego smaku. Jak się okazało, nie każdy z badaczy 

miał standardowo rozmieszczone dane smaki na języku. 

 

Co uważa Pani za swój największy sukces zawodowy? 

Trudno jest mi odpowiedzieć na to pytanie i określić największy sukces mojej pracy. 

Wszystko, co robię składa się na sukces zawodowy. Jednak najbardziej cieszę się, kiedy moja 

praca przekłada się na sukcesy uczniów, którzy osiągają dobre wyniki w nauce, w konkursach 

przedmiotowych i stają się coraz lepszymi ludźmi. 

 

Czy jakaś zabawna sytuacja z Pani pracy pedagogicznej zapadła Pani szczególnie  

w pamięci? 

Nie przypominam sobie jakiejś bardzo zabawnej sytuacji. Praca w szkole polega na tym,  

że codziennie dzieje się coś innego. Jednego dnia coś mnie rozbawi, a innego zasmuci. Pewne 

jest to, że nie można się nudzić w pracy w szkole. 

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę. 

   Redakcja 

 

 

  



 

 
 

Rysunek: Hanna Stachurska, 7B 

10. grudnia – Święto Patrona Szkoły 

 

Walerian Łukasiński (1786-1868), patron 

naszej szkoły, był człowiekiem o niezłomnym harcie 

ducha i wielkiej wytrwałości. Urodził się na 

warszawskiej Starówce w 1786 r. w rodzinie 

zubożałej szlachty. Walerian zaangażował się  

w walkę o niepodległość w dobie napoleońskiej. 

Gdy uformowało się Królestwo Kongresowe, 

wstąpił do jego armii i został przydzielony do 4-go 

Pułku Piechoty, z bazą przy ul. Zakroczymskiej.  

W 1817 r. został awansowany do stopnia majora. 

Aby przeciwstawić się polityce zaborcy postanowił 

założyć tajną organizację – najpierw 

Wolnomularstwo Narodowe, potem Towarzystwo 

Patriotyczne. W 1822 r. został aresztowany i po 

trwającym dwa lata śledztwie skazany na karę 

dziewięciu lat ciężkiego więzienia, i przewieziony 

do twierdzy w Zamościu. Za wywołanie tam buntu 

podwyższono mu karę do czternastu lat. Jednak  

w praktyce okazało się to równe wyrokowi dożywocia. W czasie Powstania Listopadowego 

został na specjalne polecenie samego cara Mikołaja I przetransportowany do twierdzy 

szlisselburskiej. Nigdy już jej nie opuścił. Gdy zmarł 27 lutego 1868 r., w specjalnym 

raporcie zameldowano o tym ówczesnemu carowi, Aleksandrowi II. Ciało Łukasińskiego 

zakopano w nieznanym miejscu (rodzinę powiadomiono o jego śmierci dopiero osiem lat 

później), a pisany przezeń w ostatnich latach życia pamiętnik, ocenzurowano. Walerian 

Łukasiński spędził w więzieniu w sumie 46 lat.    

 

Podczas tegorocznych obchodów Święta Naszej Szkoły zostały przeprowadzone 

zajęcia przybliżające sylwetkę patrona. Uczniowie stworzyli prezentacje multimedialne, które 

wyświetlano na ekranach Walerianowi Łukasińskiemu. Prezentacje ukazywały własnoręcznie 

narysowane portrety naszego patrona. 

Magdalena Gaszyńska 



 

 
 

Europejski Dzień Języków w SP 84 

Europa to kontynent charakteryzujący się niezwykłym bogactwem językowym, które 

należy doceniać, wykorzystywać i pielęgnować. Uczenie się języków daje wiele korzyści 

zarówno ludziom młodym, jak i starszym – nigdy nie jest za późno, aby uczyć się języków  

i korzystać z możliwości, jakie ta nauka stwarza. W roku szkolnym 2021/2022 nasza szkoła 

przystąpiła do programu Erasmus +, zaś jednym z działań podejmowanym w jego ramach 

były obchody Europejskiego Dnia Języków, które zostały zaplanowane na 27 września. 

Głównym celem akcji było podniesienie świadomości na temat bogactwa  

i różnorodności językowej Europy, potrzeby zwiększania zakresu nauczanych języków (także 

tych mniej znanych i używanych), co skutkować będzie rozszerzeniem wielojęzyczności, 

potrzeby osiągania przez obywateli pewnego zaawansowania w zakresie co najmniej dwóch 

języków, poza swoim własnym tak, aby mogli w pełni wykorzystać swój potencjał jako 

obywatele demokratycznej Europy. 

Każda klasa wylosowała jeden kraj europejski. Zadaniem uczniów było przystrojenie 

sali w barwach wylosowanego kraju lub przebranie się. Przez szkolny radiowęzeł były 

puszczane utwory z europejskich list przebojów, także hity z Eurowizji. 

Dodatkowo klasy I-III miały wykonać plakat o wylosowanym państwie, którego cel 

stanowiło poszerzenie wiedzy na temat danego kraju. Klasy IV-VIII miały z kolei jedno 

zadanie do wyboru: wykonanie chmury wyrazów, na którą będzie składać się jedno słowo, 

np. „cześć" w jak największej liczbie języków europejskich lub nagranie filmu, na którym 

każdy uczeń wypowie to samo słowo/wyrażenie, np. „sto lat” w innym języku europejskim. 

Wszyscy uczniowie i wychowawcy zaangażowali się w wykonanie zaproponowanych 

zadań, zaś cała szkoła 27 września wspaniale prezentowała, jak bogatym i różnorodnym  

pod względem kulturowym jest kontynent europejski.  

Magdalena Skrycka 

  

 

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2249-europejski-dzien-jezykow-w-sp-84


 

 
 

Obchody Narodowego Święta Niepodległości w SP 84 

W środę 10 listopada 2021 roku w naszej szkole miały miejsce obchody 103. rocznicy 

odzyskania przez Polskę niepodległości. Były one wyjątkowo uroczyste, mimo towarzyszącej 

nam pandemii. Apel dla klas IV-VIII zorganizowali nauczyciele: pani Iwona Dąbrowska oraz 

pan Jakub Kącki. Wystąpili reprezentanci klas: VIc, VIIe, IVf, Va, VIIg i VIIf. 

Był to montaż słowno - muzyczny, który przedstawiał trudną drogę do niepodległości, a także 

zadumę nad polską historią. Obrazował czasy powstań oraz momenty nadziei na powrót  

do wolności. Cofnęliśmy się ku wydarzeniom z przeszłości, aby oddać hołd tym, którzy 

walczyli i ginęli, by kolejne pokolenia Polaków mogły żyć w wolnym kraju.  

Nie zabrakło słynnych Legionów, Roty, Piechoty czy Białych róż, a wśród utworów 

lirycznych dominowały teksty autorstwa Karola Wojtyły, Wisławy Szymborskiej  

czy Leopolda Staffa. Uczniom, którzy nie mieli możliwości obejrzenia przedstawienia  

na żywo, udostępniono nagranie uroczystości przez MS Teams. 

Wyjątkową atmosferę tego święta podkreśliło odśpiewanie o godz. 11.11 przez 

wszystkie klasy w swoich salach lekcyjnych Mazurka Dąbrowskiego. Wzorem lat ubiegłych 

nasza szkoła przystąpiła bowiem do ogólnopolskiej akcji: „Szkoła dla hymnu”. Oczywiście 

wszyscy uczniowie byli ubrani w galowe stroje, do których mieli przypięte kokardy 

narodowe. Cieszymy się, że mimo pandemii, mogliśmy godnie uczcić ten dzień. Jesteśmy 

dumni z właściwego zachowania uczniów. 

Iwona Dąbrowska 

  

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2248-obchody-narodowego-swieta-niepodleglosci-w-sp-84


 

 
 

Przedstawienie dla klas I-III z okazji Narodowego Święta 

Niepodległości 

Co roku w naszej szkole Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone bardzo 

uroczyście. I tak było w tym roku, choć w innej formie, niż dotychczas. Klasa IIe pod 

kierunkiem wychowawczyni – pani Magdaleny Skryckiej – przygotowała przedstawienie 

zatytułowane „To jest Polska!”, które ze względów sanitarnych zostało zaprezentowane  

na żywo dwóm zaproszonym klasom: Ia oraz IIb. Pozostali uczniowie mieli możliwość 

obejrzenia uroczystości w formie nagrania udostępnionego przez MS Teams. 

Oprócz wspólnego odśpiewania hymnu i wierszy o tematyce patriotycznej, dzieci  

w formie symbolicznego tańca z flagami przedstawiły rozbiory Polski oraz wykonały pokaz 

choreograficzny z wykorzystaniem wstążek gimnastycznych w barwach narodowych. Goście 

byli zachwyceni tak wspaniałym przedstawieniem, które upamiętniło 123 lata walki Polski  

o odzyskanie niepodległości. 

 

Magdalena Skrycka 

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2253-przedstawienie-dla-klas-i-iii-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci
http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2253-przedstawienie-dla-klas-i-iii-z-okazji-narodowego-swieta-niepodleglosci


 

 
 

Szkolna Sztafeta Niepodległości 

Z okazji odzyskania niepodległości przez Polskę 10 listopada 2021 roku nauczyciele 

wychowania fizycznego zorganizowali Szkolną Sztafetę Niepodległości. W biegach brały 

udział pięcioosobowe drużyny z chętnych klas. Uczniowie mieli do pokonania symboliczny 

dystans 1918 metrów. 

Szczepan Czady 

 

Szkoła do hymnu! 

W ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o symbolicznej 

godzinie 11:11, Hymn Narodowy odśpiewało około 4 mln uczniów z całego kraju. Do akcji 

„Szkoła do hymnu” przystąpili również uczniowie naszej szkoły. Z uwagi na trwającą 

epidemię COVID-19, hymn został odśpiewany w salach, przy zachowaniu zasad 

bezpieczeństwa. Klasy, które pracowały w trybie zdalnym, włączyły się we wspólne 

śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego” z wykorzystaniem Microsoft Teams. 

Małgorzata Nowicka 

 

  

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2263-szkolna-sztafeta-niepodleglosci
http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2262-szkola-do-hymnu


 

 
 

 

„SZKOŁA Z POMYSŁEM” 

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ 

BEZ BARIER 

W minionym roku szkolnym 2020/2021 przystąpiliśmy do udziału  

w kolejnej edycji projektu „Szkoła z pomysłem”, mającego na celu 

pobudzanie innowacyjności i kreatywności środowisk szkolnych. 

Przygotowując się do opracowania działań w ramach projektu „Szkoła z pomysłem”, szukaliśmy 

obszaru, który wymaga szczególnej uwagi i rozwoju. Uznaliśmy, że budowanie w szkole kultury 

włączającej jest obecnie najważniejszym stojącym przed nami zadaniem, szczególnie poprzez: 

 budowanie szkoły otwartej na każdego ucznia; 

 tworzenie przestrzeni umożliwiającej rozwój każdego ucznia  

i osiąganie sukcesów na miarę jego możliwości; 

 budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego;  

 podnoszenie świadomości i umiejętności nauczycieli w zakresie budowania 

kultury włączającej; 

 podejmowanie współpracy i działań wspierających rodziców uczniów  

ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. 

 

W ciągu całego roku szkolnego realizowaliśmy liczne projekty i innowacje. 

Nasi specjaliści prowadzili w formie zdalnej warsztaty dla uczniów, nauczycieli 

i rodziców. Odbyły się również liczne akcje i wydarzenia, między innymi: 

Dzień tolerancji i szacunku do innych kultur, Światowy Dzień Osób 

Niepełnosprawnych, Konkurs „Tacy sami, a jednak różni”, Światowy Dzień 

Osób z Zespołem Downa, „Dzień Kolorowej Skarpetki”, Światowy Dzień 

Świadomości Autyzmu „Pomaluj swój świat na niebiesko” oraz „Jesteśmy  

z Wami niebieskimi motylami”, Światowy Dzień Różnorodności Kulturowej, „Bajkoterapia – bajki 

mają moc”, Akcja - #jestnaswięcej. 

                                   

                                                  Za podejmowane w naszej szkole działania otrzymaliśmy 

HONOROWE WYRÓŻNIENIE PREZYDENTA 

M.ST.WARSZAWY 

„SZKOŁY Z POMYSŁEM NA WSPIERANIE UCZNIÓW 

 O SZCZEGÓLNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH” 

Zespół pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

  

 

 

 

 



 

 
 

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania 

29 września przypada Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym roku patronką 

dnia została Janina Porazińska. Do przeczytania jej książki pt. „Dwie Dorotki” zaprosiliśmy 

panią Dorotę Kozielską, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. Zajęcia 

czytelnicze odbyły się w klasie 2b (wych. p. Dorota Urbańska) i pozwoliły dzieciom przeżyć 

wspaniałe emocje. Na zakończenie spotkania nasz gość wręczył każdemu dziecku prezenty - 

książkę „Targówek. Kolorowy portret miasta” Jana Rawicza i Barbary Kuropiejskiej - 

Przybyszewskiej oraz przybory plastyczne. 

Małgorzata Nowicka 

 



 

 
 

„Nikifor. Malarz nad malarzami” 

Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie 

 

Na wystawie pod tym tytułem zgromadzono imponującą 

liczbę ponad 130 prac najsłynniejszego bodaj polskiego malarza-

prymitywisty. Zwiedzający mają dzięki temu możliwość 

prześledzenia ewolucji warsztatu Artysty, jak również tego, czym 

się interesował na różnych etapach życia.  

Nikifor Krynicki najczęściej malował pejzaże i postacie 

ludzkie. Nie stronił jednak także od tematyki miejsko-

industrialnej. Ta ostatnia stanowiła dlań obiekt łatwo dostępnej, 

codziennej obserwacji. Szczególnie, jak się zdaje, lubił malować 

pociągi i dworce kolejowe. Szkoda, że na omawianej wystawie 

znalazło się relatywnie mało prac dotyczących tej nieco 

zaskakującej (a przecież głęboko prymitywistycznej) tematyki. 

Warto także zwrócić uwagę na kilkumetrowe zdjęcie Artysty, 

które mija się, wychodząc z wystawy.     

Nikifor był człowiekiem nie tylko bez wykształcenia artystycznego, lecz właściwie 

bez jakiegokolwiek wykształcenia w ogóle. Stanowił jednak nie tylko samorodny talent, lecz 

był artystą niezwykle pracowitym i wytrwałym. Szacuje się, że w ciągu swojego 73-letniego 

życia stworzył aż 40 tysięcy obrazów. Przez większą jego część borykał się z biedą i dopiero 

pod koniec życia zyskał światową sławę.  

Z sylwetką artysty i jego twórczością mieli okazje zapoznać się uczniowie klas VII  

na lekcjach plastyki, a ciesząca się dużą popularnością wystawa prac Nikifora Krynickiego  

w warszawskim Muzeum Etnograficznym potrwa do 27 lutego 2022 roku.  

Magdalena Gaszyńska 

 

 

 

  



 

 
 

Z życia i działalności naszej biblioteki 

 
Biblioteka szkolna w roku szkolnym 2021/2022 zaplanowała szereg działań 

i wydarzeń, które mają na celu propagowanie czytelnictwa oraz szeroko pojętego kontaktu  

z twórcami kultury.  

Począwszy od września w naszej bibliotece działa zespół wolontariuszy. Aktywnie 

włączyli się oni w organizację Europejskiego Dnia Języków, który odbył się  27 września, 

poprzez przygotowanie na tę okazję plakatu. Uczniowie również bardzo chętnie pomagali  

w przygotowywaniu materiałów do wystaw, które zaplanowane zostały na cały rok szkoły.  

W październiku była to prezentacja sylwetki oraz twórczości Wandy Chotomskiej. W listopadzie 

zaś prezentacja prac Jan Marcina Szancera. W grudniu zapraszamy na wystawę kartek 

świątecznych z dawnych lat.  
 

 

 
Plakat przygotowany z okazji Europejskiego Dnia Języków 

 oraz wystawa poświęcona Wandzie Chotomskiej 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

Wystawa poświęcona twórczości Jana Marcina Szancera 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Równolegle z działalnością wystawienniczą realizowaną przy współpracy ze stałymi 

bywalcami naszej bibliotki, przeprowadziłyśmy sondy oraz ankiety mające na celu zwiększenie 

aktywności naszych czytelników.  

W bieżącym roku szkolnym zaproponowałyśmy udział w dwóch ankietach oraz czterech 

sondach wśród uczniów odwiedzających bibliotekę. Uczniowie mieli okazję wypowiedzieć się  

w następujących kwestiach: „Biblioteka dla mnie to ….” oraz „Która lektura…”.  

W pierwszej z ankiet chciałyśmy poznać zdanie uczniów na temat tego, z czym kojarzy im się 

biblioteka i jaką rolę w ich szkolnym życiu odgrywa. Kolejna ankieta miała na celu zbadanie, na 

ile uczniowie znają swoje lektury i co sądzą o obecnym kanonie lektur.  

Sondy miały na celu podzielenie się opinią dotyczącą tego, czy warto czytać i jaka 

powinna być ciekawa książka, przedstawieniu ekranizacji ulubionych książek oraz dokonanie 

wyboru ulubionego bohatera baśniowego, którym okazał się Pan Kleks z „Akademii Pana 

Kleksa”. 

 

 

Małgorzata Nowicka 

Agnieszka Pawłowska  

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

Wyniki ankiet bibliotecznych 

 

W październiku i w listopadzie nasza biblioteka zaprosiła uczniów do wzięcia udziału 

w dwóch ankietach. Były one anonimowe i uczniowie chętnie wykorzystali tę okazję, aby 

podzielić się z nami opinią na temat tego, jakie miejsce w ich szkolnym życiu zajmuje 

biblioteka oraz tego, które lektury są dla nich m.in. najciekawsze czy najsmutniejsze.  

Poniżej prezentujemy zestawienie wyników obu ankiet. Wypłynęły z nich dość 

ciekawe wnioski, a i niejednokrotnie słowa otuchy oraz bardzo miłe wyznania o tym, że nasza 

biblioteka to dla wielu uczniów serce szkoły  

Dziękujemy wszystkim miłośnikom biblioteki. 

 

Biblioteka dla mnie to: 

Świetne miejsce na odpoczynek: 19 głosów. 

Zawsze znajdę tu coś dla siebie: książkę, czasopismo, grę, miłe towarzystwo…: 21 głosów. 

Ciekawy pomysł na spędzenie przerwy: 20 głosów. 

Moja samotnia i miejsce wyciszenia: 16 głosów. 

Spontaniczne odpowiedzi uczniów:  

„tu realizuję wolontariat; to miejsce ciszy; to miejsce pełne radości  

a jednocześnie spokoju; to miejsce odpoczynku; tu mogę uruchomić moją wyobraźnię; mogę 

porozmawiać z panią bibliotekarką; miejsce, w którym są fajne panie; miejsce, w którym 

mam fikcyjnych przyjaciół; to miejsce spotkań z kolegami; tu czuję się jak w domu; miejsce, 

które uwielbiam; miejsce do odprężenia i bezpiecznego spędzenia przerwy; tu czuję się 

bezpiecznie; to miejsce, w którym zawsze zostanę wysłuchana/y; to ostoja ciszy”. 

Poniżej przedstawiamy treść oraz wyniki drugiej z przeprowadzonych ankiet. 

Polecamy wnikliwą analizę poszczególnych pozycji, gdyż wyłania się tutaj niezwykle 

zróżnicowany obraz preferencji czytelniczych uczniów. Zaskakujące jest to, że w niektórych 

pytaniach byli bardzo zgodni, w innych zaś mieli zupełnie odmienne poglądy. Niekiedy 

odpowiedzi wykluczały się w poszczególnych kategoriach. To bardzo ciekawe i cenne źródło 

informacji. Z całą pewnością można stwierdzić, że uczniowie dobrze znają swoje lektury, 

wiedzą, co im się podoba, a co chcieliby zmienić. Tak trzymać! A na podsumowanie warto 

dodać – całe szczęście, – że kanon lektur jest na tyle bogaty, że każdy znajdzie tu coś dla 

siebie.  

 

 

 

 



 

 
 

 

Która lektura: 

1. Jest najciekawsza: 

2. Jest najnudniejsza: 

3. Jest zbyt długa: 

4. Jest zbyt krótka: 

5. Ma za wielu bohaterów: 

6. Za mało bohaterów: 

7. Kończy się smutno: 

8. Kończy się wesoło: 

9. Powinna znaleźć się na liście obowiązkowej: 

10. Powinna zostać usunięta z listy obowiązkowej: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Najciekawsza lektura: Hobbit oraz Magiczne drzewo (najwięcej głosów), Ania  

z Zielonego Wzgórza, Opowieści z Narnii, Dzieci z Bullerbyn, Tajemniczy ogród, 

Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Kamienie na szaniec, Quo vadis, Mikołajek, Chłopcy z 

Placu Broni.  

Najnudniejsza lektura: Pan Tadeusz (najwięcej głosów), Zemsta, Tajemniczy ogród, 

Kajko i Kokosz Szkoła latania, Hobbit, Mały Książę, Latarnik, Asiunia, Afryka Kazika, 

W pustyni i w puszczy, Magiczne drzewo. 

Zbyt długa lektura: Pan Tadeusz (najwięcej głosów), W pustyni i w puszczy, Doktor 

Dolittle, Ania z Zielonego Wzgórza, Władca Pierścieni, Magiczne drzewo, Dzieci  

z Bullerbyn, Quo vadis, Felix, Net i Nika. 

Zbyt krótka lektura: Katarynka oraz Mały Książę (najwięcej głosów), Latarnik, 

Asiunia, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Dziady, Kamienie na szaniec, Sposób na 

Alcybiadesa, Magiczne drzewo. 

Zbyt wielu bohaterów: Hobbit (najwięcej głosów), Mikołajek, Pan Tadeusz,  

W pustyni i w puszczy, Felix, Net i Nika, Władca Pierścieni, Quo vadis, Kajko  

i Kokosz. Szkoła latania, Opowieści z Narnii, Afryka Kazika, Akademia Pana Kleksa, 

Dzieci z Bullerbyn. 

Za mało bohaterów: Mały Książę oraz Latarnik (najwięcej głosów), Katarynka, 

Asiunia. 

Smutne zakończenie: O psie, który jeździł koleją (najwięcej głosów), Mały Książę, 

Chłopcy z Placu Broni, Kamienie na szaniec. 

Wesołe zakończenie: Kajko i Kokosz. Szkoła latania (najwięcej głosów), Mikołajek, 

Sposób na Alcybiadesa, Zemsta, Szatan z 7 klasy, Pompon w rodzinie Fisiów.  

Co chętnie czytalibyśmy jako lekturę obowiązkową: Harry Potter (najwięcej 

głosów), Kaczor Donald, Kroniki Jaru, Bracia Lwie Serce, Osobliwy dom Pani 

Peregrine, Zwiadowcy, Władca Pierścieni, Nela mała reporterka, Dzienniczek 

cwaniaczka. 

Czego nie chcemy czytać jako lektury: Pan Tadeusz, Dziady, Hobbit, W pustyni  

i w puszczy, Tajemniczy ogród, Kajko i Kokosz. Szkoła latania, Mikołajek, Quo vadis, 

Ania z Zielonego Wzgórza, Mały Książę, Afryka Kazika. 



 

 
 

 

JUDO TO MOJE ŻYCIE 

 

W środowisku judo znany dobrze jako 

„Rowek”. To były zawodnik judo UKJ Ryś 

Warszawa, trzykrotny medalista Mistrzostw 

Polski seniorów w kategorii do 60 kg, zdobywca 

złotego medalu w roku 2006, srebrnego medalu 

w roku 2005 i brązowego medalu w roku 2007. 

Mariusz Rowicki to Mistrz Polski judo roku 2006 

i Mistrz Polski judo juniorów roku 2002. 

Prywatnie to wspaniały, ciepły człowiek, na którego wsparcie zawsze mogę liczyć, mój 

wujek. 

 

Jak zaczęła się Twoja przygoda z judo? 

 

Moja przygoda z judo zaczęła się w wieku dziewięciu lat. Mój przyszły trener prowadził 

lekcję wychowania fizycznego, po której wyłaniał najbardziej utalentowanych sportowo 

uczniów. Mnie i mojego kolegę, Adama, trener zaprosił na próbne zajęcia judo. 

 

Jak wyglądał Twój dzień, kiedy intensywnie trenowałeś? 

 

Rano od godziny 8:00 miałem zajęcia lekcyjne. Po szkole jadłem obiad i odrabiałem lekcje. 

Następnie około godziny 18:00 codziennie miałem trening. Inaczej natomiast wyglądał dzień, 

gdy byłem uczestnikiem zgrupowania. Wtedy treningi odbywały się 3, a nawet 4 razy 

dziennie. 

 

Jak godziłeś swoją pasję z wypełnianiem obowiązków szkolnych? 

 

Nie miałem innego wyjścia. Jeśli chciałem trenować, to musiałem również mieć dobre oceny 

oraz zdawać do kolejnych klas. 

  

Ile miałeś lat, gdy pojechałeś na swoje pierwsze zawody i gdzie to było? 

 

W wieku dziesięciu lat brałem udział w swoich pierwszych zawodach i odbywały się one  

w naszym  klubie UKJ Ryś Warszawa. Był to turniej z cyklu Pierwszy Krok. 

 

 

  



 

 
 

 

Kto był lub jest Twoim autorytetem jeśli chodzi o judo? 
 

Jest wiele osób ze świata judo tych mniej i bardziej legendarnych, ale moim największym 

autorytetem był mój trener, Cezary Borzęcki. 

 

Jakie sukcesy odniosłeś w judo? 

 

Zdobyłem dziewięć medali Mistrzostw Polski, w tym trzy medale, startując  

w zawodach dla seniorów. Przez dziewięć lat byłem także członkiem kadry narodowej,  

a w ostatnich dwóch latach swojej kariery byłem w kadrze olimpijskiej. 

 

Z jakich osiągnięć jesteś najbardziej dumny? 

 

Najbardziej dumny jestem ze zdobycia w 2006 roku złotego medalu Mistrzostw Polski 

seniorów. 

 

Kiedy zakończyłeś karierę sportową? 

 

Karierę sportową zakończyłem na przełomie 2008 i 2009 roku ze względu na ciężką sytuację 

życiową, spowodowaną nagłą i niespodziewaną śmiercią mojego taty. Musiałem podjąć 

pracę, by móc się utrzymać. Dlatego też nie mogłem poświęcić odpowiednio dużo czasu,  

by trenować dalej na wysokim poziomie. 

 

Czym obecnie się zajmujesz? 

 

Po tych wszystkich latach spędzonych na macie, mimo tego, że zakończyłem karierę 

sportową, to chciałem dalej być związanym z tym sportem, który kocham. Od ponad 

dwunastu lat jestem trenerem w klubie Judo Lemur, który stworzyłem wraz  

z kolegą, Mateuszem Pacholakiem. 

 

Czy oprócz judo masz jakieś inne zainteresowania? 

 

Judo to moja największa pasja. Jednakże bardzo lubię również czytać książki, zwłaszcza te, 

które pomagają mi się rozwijać. Fascynują mnie także książki o tematyce dotyczącej łodzi 

żaglowych i motorowych. 

 

Bardzo dziękuję za wywiad. 

Karina Giers kl.VIId 

 

  



 

 
 

Jak wyglądało dzieciństwo w czasach PRL? 
 

Dzień dobry, dzisiaj przeprowadzę wywiad ze swoimi rodzicami na temat ich dzieciństwa, 

które przypadało na czasy PRL.   

Z różnych źródeł wiem, że życie w PRL było ciężkie, nie było niczego w sklepach,  

a ludzie byli niezadowoleni. Chciałabym się dowiedzieć, jak te czasy wyglądały  

z perspektywy dziecka? Co pamiętacie z czasów wczesnego dzieciństwa?  

Mama: Z tego okresu niewiele pamiętam. Są to 

pojedyncze obrazy. Od Twoich dziadków wiem, że 

najpierw chodziłam do żłobka. Trafiłam tam, gdy miałam 

sześć miesięcy. Twoja babcia, jak wiesz, była pielęgniarką 

i specjalnie dla mnie zmieniła miejsce pracy ze szpitala, 

aby nie pracować na zmiany, na pracę w żłobku. Od niej 

wiem, że żłobki były bardzo dobrze wyposażone. Dzieci 

miały tam zapewnioną pełną opiekę, także lekarską. Gdy 

miałam trzy lata poszłam do przedszkola i ten moment już 

doskonale pamiętam. Bardzo płakałam i chciałam, żeby 

moja mama pracowała w przedszkolu. Podobnie jak Ty, w przedszkolu mieliśmy 

organizowane wycieczki i przedstawienia. Na koniec przedszkola odbyło się uroczyste 

zakończenie, na którym z kolegą Marcinem tańczyłam krakowiaka. Miałam wianek  

z kolorowymi wstążkami, serdak z cekinami i spódnicę w kwiaty. Niestety nie mam żadnej 

pamiątki z tego wydarzenia, ponieważ rzadko wykonywało się wtedy zdjęcia. Aparaty 

fotograficzne mieli nieliczni.  

Tata: Ja natomiast do szóstego roku życia byłem z mamą w domu. Później chodziłem  

do zerówki w szkole. Trudno było mi się zaaklimatyzować, bo nie umiałem się bawić  

z innymi dziećmi. Siedziałem więc w kąciku i bawiłem się samochodzikiem.  

Czy pamiętacie początek szkoły podstawowej? Jakie są różnice między Waszą,  

a obecną szkołą?  

Mama: Przede wszystkim każdy szedł do szkoły w wieku siedmiu lat. Rodzice nie musieli 

nas zapisywać. Trafialiśmy do danej placówki zgodnie z adresem zameldowania. Klasy były 

liczniejsze od obecnych. Moja liczyła 36 osób. Gdy byliśmy w drugiej klasie, nasza 

wychowawczyni zachorowała na raka i zmarła. Od trzeciej do ósmej klasy naszą 

wychowawczynią była polonistka, pani Tichoniuk i od tego momentu każdego przedmiotu 

uczył inny nauczyciel. Zawsze zaczynaliśmy lekcje o ósmej rano. Nie chodziłam do świetlicy. 

Sama mogłam wracać do domu. Większość z nas nosiła klucze na szyi. Może wynikało to  

z tego, że mieszkaliśmy w małym mieście, niedaleko szkoły. Tak jak Wy, na początku roku 

szkolnego otrzymywaliśmy wszystkie podręczniki. W najmłodszych klasach nie mieliśmy 

języka obcego, a w szkole nie nauczano religii. Tak jak teraz w szkolnej stołówce można było 

zjeść obiad, a zimą dodatkowo jako drugie śniadanie bułkę, popijając ciepłym mlekiem. 

Przybory szkolne były mniej kolorowe od dzisiejszych, ale niczego nam nie brakowało.  

Pokazywaliśmy je Tobie w Muzeum Życia w PRL.  

 



 

 
 

Tata: Twoja mama zapomniała o najważniejszym. To wtedy pierwszy raz się spotkaliśmy.  

Ja byłem jednym z najniższych w klasie, a ona taką wysoką żyrafą.  

Wracając do tematu, nie było Librusa. O moich ocenach, szczególnie tych złych, rodzice 

dowiadywali się na zebraniach szkolnych. Na pewno trudniej było zdobyć materiały  

do odrabiania lekcji. Pamiętaj, że nie mieliśmy Internetu. Po wiedzę trzeba było się udać  

do czytelni i na miejscu wykonać notatkę, ponieważ niektórych książek nie można było 

wypożyczać do domu. Uczyliśmy się oszczędzać pieniądze. Istniała Szkolna Kasa 

Oszczędności i tam odkładaliśmy niewielkie sumy pieniędzy. Cała klasa należała do zuchów  

i była podzielona na zastępy. Ja z Twoją mamą należałem do Różyczek. Nosiliśmy szare 

mundurki i żółte chusty. Kwiaty na chustach wyhaftowała całej klasie Twoja babcia, Halina.  

Ja mam teraz dużo lekcji i wiele godzin spędzam w szkole. Jak wyglądał Wasz plan 

lekcji? Czy mieliście takie przedmioty jak ja teraz?  

Mama: Podobnie. Od czwartej klasy wprowadzono nam język rosyjski. Wydaje mi się,  

że fizyka i tzw. wychowanie obywatelskie dodano nam w szóstej klasie, a chemię w siódmej.  

Od czwartej klasy mieliśmy dwa razy w tygodniu historię, biologię i geografię. Zajęcia  

z muzyki, plastyki i techniki trwały do końca szkoły podstawowej. Dodatkowo chodziłam  

na lekcje gry na pianinie. Jak widzisz, też dużo czasu spędzaliśmy w szkole. Mieliśmy, co 

robić. 

  

Tata: Ja po szkole chodziłem na język angielski i sześć razy w tygodniu trenowałem taniec 

towarzyski. Pochwalę się, że ze swoją partnerką zajęliśmy czwarte miejsce w Polsce. Było  

to ogromne osiągnięcie. Wyprzedziliśmy wiele par z dużych miast.   

Do tego co powiedziała mama dodam jeszcze, że nie mieliśmy egzaminu ośmioklasisty. 

Natomiast obowiązywały nas egzaminy wstępne do liceum z polskiego i matematyki. Nie 

mieliśmy jednak tak dużej presji jak Ty teraz. Jak wiesz, mieszkaliśmy w małym mieście, 

gdzie były tylko cztery szkoły średnie. Wybraliśmy tę, w której według opinii uczyła stara, 

wykwalifikowana kadra. I nie żałowaliśmy. Tu też trafiłem z Twoją mamą do jednej klasy.    

U nas ze względu na pandemię odbywa się niewiele uroczystości szkolnych. Jak to 

wyglądało u Was?  

Mama: Uroczystości oczywiście były. W Polsce panował inny ustrój, byli więc inni 

bohaterowie i inne okazje. Na przykład uroczyście obchodzono Dzień Kobiet i Barbórkę, 

czyli Dzień Górnika. Były organizowane bale karnawałowe, ale była pewna różnica. Stroje 

szyły nam babcie lub mamy. Teraz wszystko kupuje się w sklepie. Nikt natomiast nie słyszał  

o Walentynkach czy Halloween.   

Tata: Zapomniałaś o 1. Maja. Wtedy, podobnie jak dzisiaj, był to dzień wolny od pracy  

i nauki. Organizowano pochody ulicami miasta. Dla nas najważniejsze były stragany  

z lizakami, watą cukrową i balonami. Te balony miały identyczny kształt, duże nosy,  

ale różniły się kolorami. To święto zapamiętałem jako radosne. Nie było żadnych 

nieprzyjemnych incydentów. Sprzedawano wówczas również wodę gazowaną  

z dystrybutorów. To urządzenie obsługiwał najczęściej pan w białym fartuchu. Dlaczego  

o tym wspominam? Bo dzisiaj jest to nie do pomyślenia, że pito z tej samej szklanki  

z grubego szkła, tylko lekko spłukanej. Nikt nie protestował. Wszyscy cierpliwie czekali  

na swoją kolej, a kto miał więcej pieniędzy zamawiał wodę z sokiem.   



 

 
 

A pamiętasz szkolne dyskoteki? (tu tata zwraca się do mamy). Razem z kolegami 

podpieraliśmy ściany, bo wstydziliśmy się poprosić dziewczyny do tańca.  

Czy to prawda, że Wy uczyliście się, a dziadkowie pracowali sześć dni w tygodniu?  

Mama: Tak, ale za naszych szkolnych czasów zaczęło się to zmieniać. My już raczej 

chodziliśmy do szkoły pięć dni w tygodniu, ale rodzice jeszcze czasami pracowali w soboty. 

Na pewno było mniej dni tzw. ustawowo wolnych i nie było dni dyrektorskich. Jeżeli 

chcieliśmy mieć jakiś dzień wolny od nauki, cała szkoła musiała to odpracować w sobotę.  

Tata: Mój tata natomiast często pracował przez cały tydzień, ponieważ prowadził własną 

działalność. Moja mama nie pracowała i zajmowała się domem.  

Jak wspominacie stan wojenny?  

Mama: Miałam wówczas siedem lat. Pewnej zimowej niedzieli zamiast Teleranka, czyli 

programu dla dzieci, orędzie wygłosił Wojciech Jaruzelski. Był to pierwszy sekretarz partii, 

odpowiednik dzisiejszego prezydenta. Dla mnie najważniejszą informacją była ta,  

że przesunięto ferie i zaczynały się od dnia następnego. Szczególnie ucieszyła się Twoja 

ciocia, którą ominęła klasówka z chemii. Sam stan wojenny nie zrobił na mnie większego 

wrażenia. Nasze małe miasto omijały zamieszki. Informacje były przekazywane raz dziennie  

w Dzienniku Telewizyjnym i rodzice przy nas nie rozmawiali o polityce. Na pewno 

przestraszyli się moi dziadkowie, którzy pamiętali jeszcze drugą wojnę światową. Robili 

zapasy i suszyli chleb. Gdy ich odwiedzaliśmy w Białowieży, w strefie przygranicznej, 

wjeżdżając i wyjeżdżając musieliśmy się meldować na posterunki milicji.  

Tata: Ten okres kojarzy mi się z brakiem taty. Tak jak wielu Polaków w tym czasie, 

wyjechał do USA w celach zarobkowych na tzw. saksy. Taty nie widziałem przez dwa lata. 

Jedyną formą kontaktu były listy. Tata przysyłał paczki. Były w nich kolorowe ubrania, które 

wyróżniały się na tle tych, które można było kupić w Polsce. No i słodycze, marzenie 

każdego dziecka w PRL. Najbardziej podobała mi się bluzka z Kaczorem Donaldem, chociaż 

tej bajki nie znałem. Gdy tata wrócił, kupił mi pierwszy komputer. Wyglądem i technologią 

znacznie odbiegał od dzisiejszych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Czytałam, że w czasie stanu wojennego wszystkiego brakowało, a półki  

w sklepach były puste. Czy to prawda?  

Mama: Tak, półki w sklepach były puste, ale mi niczego nie brakowało. Każdy dostawał 

kartki na mięso, cukier, słodycze, a nawet papierosy i wykorzystywał je do końca.  

W domu mieliśmy więc zapasy cukru, mąki i konserw. Mięso dostarczała nam rodzina ze wsi. 

W sklepach nie było słodyczy, ale mama piekła pyszne domowe ciasta. Robiła dużo 

przetworów na zimę. Dziergała również na drutach. Spod jej ręki wychodziły swetry, czapki, 

szaliki, rękawiczki. Ludzie byli bardzo kreatywni. Pamiętam kolejki. Czasami stało się  

w nich, nie wiedząc, co sprzedają. Po prostu na zasadzie „bo inni stoją”. W całym PRL 

produktem pożądanym były cytrusy. Pojawiały się w sklepach przed Bożym Narodzeniem. 

Informacja o statku, który je przywiózł do Polski pojawiała się w Dzienniku Telewizyjnym.  

Tata: Istniały jednak sklepy, w których półki były zapełnione 

kolorowymi towarami. Nazywały się Pewexy. Kupowało się w nich  

za dolary. Chodziliśmy tam z kolegami po szkole, żeby się po prostu 

pogapić. Zachwycaliśmy się kolorowymi opakowaniami. Zresztą 

opakowania po czekoladach, papierosach, a nawet puszki po piwie były  

w tamtych czasach ozdobą każdego pokoju nastolatka. Reklamówki, takie 

w jakich obecnie przynosi się z marketu zakupy, były uważane za cenne 

torby. Szanowało się je i wykorzystywało wielokrotnie.  

 

Jak spędzaliście wolny czas i wakacje?  

Mama: Na szczęście nie było Internetu i tylko dwa programy w telewizji. 

Spotykałam się z koleżankami. Dużo przebywałam na podwórku. Grałam w piłkę, klasę  

i wisiałam głową do dołu na trzepaku, co przyprawiało moich rodziców o szybsze bicie serca. 

Wakacje spędzałam u cioci na wsi, u dziadków w Białowieży i z rodzicami jeździliśmy pod 

namiot na Mazury. Nieliczni wyjeżdżali za granicę.  

Tata: Głównie na podwórku. Dużo jeździłem rowerem po lesie. Sami sobie najczęściej 

organizowaliśmy czas. Raz pojechaliśmy z rodzicami samochodem do Bułgarii. Mieliśmy też 

przyczepę kempingową, więc wyjeżdżaliśmy gdzieś nad wodę. Miło wspominam czas 

spędzony u wujka na wsi. Uczestniczyłem tam w pracach polowych.  

Jak z perspektywy czasu oceniacie Wasze dzieciństwo w czasach PRL?  

Mama: Beztroskie. Miałam bezpieczny dom, swój pokój, kochających rodziców  

i dziadków. Dużo czasu spędzałam z rówieśnikami.   

Tata: Rodzice starali się zapewnić mi komfortowe życie. Nie był to może luksus, ale nie 

musiałem się o nic martwić. Ważne były relacje międzyludzkie, wspólne spędzanie czasu, 

rozmowy. I to wszystkim nam wyszło na dobre. Żyliśmy w świecie realnym, a nie 

wirtualnym.   

Dziękuję za rozmowę. Do tej pory miałam zupełnie inne wyobrażenie o Waszym 

dzieciństwie.  

Maria Gryc kl.VIIf  

 



 

 
 

Europejski Tydzień Kodowania 
 

Europejski Tydzień Kodowania to jesienna, cykliczna inicjatywa o zasięgu 

światowym, w ramach której uczymy się kreatywności, rozwiązywania problemów  

i współpracy poprzez programowanie i inne działania związane z technologią.  

„Od zarania dziejów robiliśmy wiele rzeczy przy pomocy kamieni, żelaza, papieru czy 

ołówka – wszystkie te rzeczy odmieniły nasze życia. Obecnie żyjemy w innej epoce, w której 

to kod kształtuje świat”. 

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w Europejskim Tygodniu Kodowania. Tym 

razem klasa 5c zmagała się z napisaniem kodu sterującego robotem tak, aby wykrywał i 

omijał przeszkody na swojej drodze. Każda grupa miała do dyspozycji zestaw mBot wraz z 

niezbędnymi czujnikami. Trzeba było szybko posiąść podstawową wiedzę z zakresu fizyki, 

dotyczącą rozchodzenia się oraz odbijania fal ultradźwiękowych i do dzieła. „Czachy dymiły” 

i troszkę było głośno, ale każdy miał przekonanie, że tworzy łazika marsjańskiego. 

 

 

 

Uczmy się programowania, aby kształtować naszą przyszłość. 

Piotr Podolak  

  



 

 
 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia 

W naszej szkole, jak co roku, 25 listopada 2021 obchodzony był 

Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia. Z tej okazji uczniowie naszej 

szkoły zostali zachęceni do przyniesienia swoich przytulanek, a w klasach 

oraz w bibliotece szkolnej odbyły się różne akcje mające na celu przybliżenie historii święta 

oraz prezentacji bohaterów z naszych bajek. 

 Nauczyciele bibliotekarze przeprowadzili lekcje oraz pogadanki w klasach 

pierwszych. Odbyła się także prezentacja publikacji poświęconych misiom. Uczniowie 

obejrzeli ilustrowaną prezentację o sławnych misiach opisanych w literaturze,  

a zerówkowicze mieli okazję posłuchać opowieści o przygodach Misia Paddingtona 

opisanych przez Michaela Bonda w książce „Paddington – historia pewnego niedźwiadka  

z Peru.” 

 Jako podsumowanie zajęć dzieci otrzymały kolorowanki z misiami do samodzielnego 

wykonania. 

Agnieszka Pawłowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Jan Kochanowski okiem siódmoklasisty 

 Jan Kochanowski nazywany jest często „ojcem poezji polskiej”. Jako jeden  

z najwybitniejszych twórców renesansu europejskiego, do dziś cieszy się ogromną popularnością. 

Najlepszy na to dowód stanowią stworzone przez siódmoklasistów lapbooki.  

 Lapbook to teczka interaktywna, która służy jako schowek na zebrane wiadomości, do którego 

zawsze możemy sięgnąć. To idealny sposób na gromadzenie i utrwalanie wiedzy. Już sama praca nad 

lapbookiem łączy naukę z zabawą.  

 Nasi siódmoklasiści postanowili, zatem „włożyć” Jana Kochanowskiego do teczki. I tak oto 

powstały wspaniałe prace, ale też bank wiedzy o naszym polskim twórcy. Niektóre z lapbooków 

przeszły najśmielsze oczekiwania: 

  

  

                                                                                                                                                     

 

 

                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                              Klaudia Adamczyk-Boguszewska 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Milion drzew dla Warszawy 

 
Tegoroczna akcja w Szkole Podstawowej nr 84 w Warszawie wyglądała inaczej niż  

w poprzednich latach. Dawniej obsadzano sadzonkami drzew tylko teren szkoły. 

Obecnie uczniowie szkoły wraz ze swoimi opiekunami mogli pobrać sadzonki drzew  

i zasadzić w swoim ogrodzie, przed domem, na osiedlu czy na działce. Część drzew 

zasadzono wzdłuż ulicy Łodygowej w Warszawie.  Aż 41 chętnych rodzin zgłosiło się 

na posadzenie drzew. W sumie zasadzono 59 drzew, w tym 19 klonów jawor, 19 jarzębów 

pospolitych, 13 lip i 8 dzikich jabłoni. 

Akcja cieszyła się dużym powodzeniem. Czekamy na koleją edycję. 

 

Aneta Letkiewicz 

 

 

 

 

  

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2241-akcja


 

 
 

Top 4 przepisy na zdrowe i szybkie jedzenie do szkoły 

1. Tortilla z warzywami + kabanosy! 

Oto pomysł na inną formę kanapek. To szybki, pyszny i przede wszystkim zdrowy przepis  

na coś bardziej kreatywnego niż zwykłe kanapki! 

Potrzebne składniki: 

 1 placek tortilli; 

 twarożek do smarowania lub ulubiony sos; 

np. czosnkowy;  

 umyta sałata; 

 ser żółty; 

 szynka; 

 szczypta soli (opcjonalnie), ogórek świeży/ pomidor/ papryka.  

 

Przygotowanie: 

                                              

 

                                    1.Placek tortilli smarujemy twarożkiem lub ulubionym sosem. 

 

  

 

2. Układamy sałatę, ser, szynkę oraz dowolne warzywo. pokrojone  

w paski lub kostkę.  

 

 

 

                                    

3. Zwijamy tortillę i kroimy ją w grube plastry. Możemy podać je  

z. ulubionymi kabanosami. 

 

Gotowe! 

  



 

 
 

2. Coś na słodko! Czekoladowe naleśniki z bananem.  

Prosty przepis na czekoladowe naleśniki z bananem, które wykonasz w kilka minut!  

Potrzebne składniki (na ok. 5 naleśników): 

 pół łyżeczki kakao; 

 szklanka mąki; 

 1 duże jajko (najlepiej w temperaturze pokojowej);  

 szklanka wody; 

 szczypta soli;  

 2 łyżki oleju roślinnego bądź z pestek winogron; 

 1/2 banany;  

  ulubione dodatki, np. sos czekoladowy lub cukier puder (my użyjemy 

zwykłego cukru). 

Przygotowanie: 

 

 

1. W misce dokładnie mieszamy mąkę, sól, kakao, jajko, wodę, olej. 

Naszym celem jest uzyskanie płynnej naleśnikowej masy bez 

grudek.  

 

 

 

 

2. Na rozgrzaną patelnię (na średnim lub małym ogniu) wlewamy 

chochlą porcję ciasta. Po podsmażeniu jednej strony, przewracamy 

naleśnika na drugą. 

 

 

  

 

 

3. Na gotowego naleśnika układamy plastry banana i posypujemy 

cukrem (można też rozgnieść banana widelcem i dodać trochę 

cukru). Następnie zwijamy go i kroimy na grube plastry.  

 

 

Gotowe! 

 

  



 

 
 

 3. Babeczki owsiane z masłem orzechowym.  
To pyszne, orzechowo-bananowe ciasteczka z kawałkowi czekolady. Naprawdę prosty 

przepis na coś słońskiego do szkoły. 

Potrzebne składniki: 

 1 szklanka płatków owsianych; 

 1 jajko; 

 ½ szklanki mleka; 

 1 banan; 

 łyżka cukru wanilinowego lub zwykłego; 

 2 łyżki miodu lub syropu klonowego; 

 1 łyżka masła orzechowego; 

 szczypta soli; 

 ¾ łyżeczki proszku do pieczenia; 

 dropsy czekoladowe lub pokruszona czekolada. 

Przygotowanie: 

 

 

1. Płatki owsiane, jajko, mleko, banan, cukier, miód, masło 

orzechowe, sól i proszek do pieczenia wymieszać na gładką 

konsystencję. 

 

 

2. Do ciasta dodajemy pokruszoną czekoladę i wszystko 

mieszany łyżką. 

 

 

3. Wnętrze foremki lub naczynia żaroodpornego smarujemy 

masłem i wlewamy masę ( możemy na wierzch dodać trochę 

czekolady). 

 

 

4. Pieczemy 20 min. w rozgrzanym piekarniku do 180 stopni.  

 

 

 

Gotowe! 
  



 

 
 

 4. Jogurt z truskawkami i musli. 
Jogurt z blendowanymi truskawkami i płatkami musli to szybki i zdrowy deser.  

Potrzebne składniki: 

  5 gram żelatyny; 

  12 ml wody; 

  400 gram jogurtu naturalnego; 

  200 gram truskawek; 

  kilka łyżek musli/płatków owsianych; 

  kilka rodzynek. 

Przygotowanie 

 

 

 1. Żelatynę i wodę rozpuszczany w mikrofalówce. Dodajemy 

zblendowane truskawki z cukrem. 

 

 

 

 

 2. Wlewamy do dwóch szklanek i odstawiamy do lodówki na 20 

min. 

 

 

 

 

 3. Na truskawkową galaretkę wsypujemy musli. Na musli 

dodajemy jogurt i rodzynki. 

 

 

 

Gotowe! 

 

  

Oliwia Santorowska 

Izabela Przytuła 

Natalia Niżnik 

  



 

 
 

Podglądamy zeszyty  

 

„A będzie pani sprawdzać zeszyty?”. „A zeszytów to pani nie sprawdza?”. „A zeszyty 

to na ocenę?”. Znamy to? No pewnie, że znamy! Odwieczne zmartwienie uczniów, które 

spędza sen z powiek… 

Okazuje się jednak, że czasem zeszyt może być prawdziwym arcydziełem i nasi 

uczniowie coś na ten temat wiedzą. Jak sami twierdzą, kolorowe prowadzenie zeszytu ma 

wiele zalet: 

 pomaga lepiej przyswajać i utrwalać nowe informacje; 

 porządkuje wiedzę; 

 ułatwia odszukiwanie najważniejszych wiadomości; 

 umila czas nauki. 

A teraz czas na mały podgląd zeszytów Waszych koleżanek i kolegów. Może znajdziecie 

tu inspiracje dla własnych notatek.  

 
 

  



 

 
 

 
  

Klaudia Adamczyk-Boguszewska 

 

 

Załóż pomarańczową sznurówkę! 
 

Pomarańczowa sznurówka to symbol sprzeciwu dotyczącego hejtu w sieci. 21 

października 2021 uczniowie klas ósmych naszej szkoły przystąpili do akcji #jestnaswiecej, 

w ramach której postanowili założyć pomarańczowe sznurówki, aby zamanifestować swój 

własny sprzeciw na współczesny problem, jakim jest szeroko rozumiany hejt w sieci. 

 
 

Sznurówki rozdawali Filip Bergier i Radosław Damięcki, 8b. 
 

 

 

 

http://www.sp84.waw.pl/index.php/kronika-szkoly-2021-2022/2260-zaloz-pomaranczowa-sznurowke
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