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Studio Shodwe

R: Co lubi Pani czytać w czasie wolnym?
P.K.: Jeżeli mówimy o polskich pisarzach to zdecydowanie W.
Gombrowicz i S. Lem, Witkacy. Lubię też poezję B. Leśmiana,
Micińskiego. Co do zagranicznych twórców, uwielbiam opowieści
grozy Edgara Allana Poe i poezję np. R. M. Rilke.
R: Jakie jest Pani hobby?
P.K.: Kocham kino, sztukę i literaturę. Wszystko oddzielnie i
wszystko razem przenikające się. Muzyka, fotografia, filozofia są też
moją pasją. Jeżeli mogłabym zaliczyć do hobby spacery po mieście
w pełnym słońcu lub bujanie się na huśtawce…
R: Jakie są Pani marzenia? Ma Pani może jakieś największe
marzenie?
P.K.: Chciałabym móc podróżować bez wysiłku przemieszczania
się. Teleportować się z pięknych miejsc w piękne miejsca.
R: Co Panią inspiruje?
P.K.: W dużym stopniu twórczość uczniów, kino włoskie 
(na przykład F. Fellini), sztuka, poezja...
R: Czy ma Pani ulubionego pisarza lub poetę?
P.K.: Zdecydowanie jednym z moich ulubionych jest 
W. Gombrowicz, ale lubię też większość twórców poezji francuskiej.
R: Czy już w młodości wiedziała Pani, że chce zostać polonistką?
P.K.: Zdecydowanie nie, nie miałam zielonego pojęcia, 
co chciałabym robić w przyszłości. Przyszłość była “jutro”, 
a “jutro” jeszcze za wcześnie, by zdecydować. Uwielbiałam 
się bawić, nie myślałam o pracy... Myślałam, że najważniejsze, 
to robić coś dobrego z pasją i zaangażowaniem. Właśnie tak 
jest z zabawą. Aż tak bardzo się nie pomyliłam…
Dziękuję za rozmowę Zosiu.
R: Dziękuję. 

Redakcja: Jaką była Pani uczennicą w
podstawówce?
Patrycja Kowalewska.: Dostawałam bardzo dobre
oceny i każda ocena niższa niż piątka przyprawiała
mnie o zawał:) Jeżeli chodzi o zachowanie, byłam
dosyć grzeczna, lecz czasami zdarzało mi się broić.

R: Czy miała Pani swój ulubiony przedmiot?
P.K.: Moje ulubione przedmioty zmieniały się
bardzo często. Przez pewien czas lubiłam
geografię, ale to raczej dzięki mojemu
nauczycielowi, który był fenomenalny i potrafił
zaciekawić każdym tematem. Potem, ku
zaskoczeniu wielu uczniów, polubiłam także
fizykę. Robiliśmy dużo ciekawych eksperymentów.
Dopiero w liceum zaczęłam naprawdę lubić język
polski. Zrozumiałam, że literatura daje największe
możliwości wyrażenia siebie. Zawsze lubiłam też
muzykę, również historię muzyki i pogadanki
muzyczne.
R: Jakiego przedmiotu Pani nie lubiła?
P.K.: Chemii, chemii i jeszcze raz chemii.

R: Czy czytała Pani wszystkie lektury w szkole?
P.K.: Starałam się i chyba przeczytałam wszystko,
ale … wolałam czytać utwory moich ulubionych
autorów i zgłębiać wiedzę o tym co
nieobowiązkowe!
R: Kim by Pani była, gdyby nie polonistką?
P.K.: Reżyserem filmowym! Reżyserowałabym
horrory o szkole, haha!
R: Czemu zdecydowała się Pani na pracę
nauczyciela?
P.K.: Przypadek? Nie sądzę! Nauczanie i uczenie się
od innych, przekazywanie wiedzy i czerpanie
inspiracji z tego co spontaniczne - sprawia mi
radość. 

Kowalewska

R: Co Pani lubi, a czego nie lubi w swojej pracy?
P.K.: Hm, na pewno lubię uczniów. Ogólnie mówiąc, lubię
wszystko co związane z nimi: interakcje w klasie, radość
odkrywania tajemnic literatury, bycie, czucie i magię, która
czasami się tworzy. Nie lubię ram czasowych. Bywa tak, że
potrzebuję lekcji 3-godzinnej innym razem lekcji 15-
minutowej. Pewnie nie byłoby to możliwe, ale bez
określonego czasu na daną lekcję, swobodniej by mi się
nauczało. I jeszcze jedno - człowiekowi nie chce się wstawać
na 8 rano w poniedziałek, haha.

Zosia Baberowska, kl. 8PK
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Redakcja: Jaką była Pani uczennicą? 
Katarzyna Lipińska: Wzorową, ale w liceum się to
zmieniło.
R: Czy lubiła nie Pani jakiegoś nauczyciela w
dzieciństwie?
K.L.: Nie miałam swoich antypatii. Raczej zdarzali
się nauczyciele których się bałam ze względu na
podejścia do ucznia. Dlatego swoim
podopiecznym daje dużo ciepła i zrozumienia.

R: Jaki był Pani ulubiony przedmiot w szkole?
K.L.: Mój ulubiony przedmiot to była oczywiście
Plastyka, Język Polski i Historia.
R: Jak odkryła Pani swoje zamiłowanie do
sztuki?
K.L.: Od dzieciństwa lubiłam malować. Moi
rodzice zawsze powtarzali, że mazałam po
ścianach w domu. Po ukończeniu studiów
odkryłam zamiłowanie do tworzenia murali i to
się stało moją największą pasją.

R: Dlaczego wybrała Pani pracę w szkole
podstawowej?
K.L.: Wcześniej pracowałam z osobami
bezdomnymi i osobami w kryzysie. Ze względu
na niewielką możliwość zmiany jakości życia tych
osób przeniosłam się do pracy w szkole. Tu mogę
próbować zmieniać świat na lepsze każdego dnia. 

R: Co skłoniło Panią do zostania nauczycielką?
K.L.: Chęć kształtowania młodego człowieka,
dbanie o jego rozwój i wskazywania właściwego
toru myślenia.
 R: Jaka jest Pani najdalsza odbyta podróż?
K.L.: Najdalej byłam na biegunie północnym.
Pojechałam na rajd starymi samochodami i
jechaliśmy tam dwa tygodnie przez różne kraje
Europy.

Lipińska

R: Kim chciała Pani zostać? O czym Pani marzyła w
dzieciństwie?
K.L.: Moje marzenia skupiały się w obszarze dwóch zawodów
malarka lub aktorka. Skończyłam liceum o profilu
teatralnym. Wybierając studia doszło do głosu jeszcze jedno
pragnienie - chęć pomocy innym. 
Obecnie realizuję się w tych dwóch obszarach - sztuka i
pomoc innym poprzez nauczanie i wychowanie. Choć nigdy
nie zakładałam, że zostanę nauczycielką to tu spełniam się
właśnie we wszystkim. Kluczowym momentem było
rozpoczęcie pracy jako streetworker czyli pedagog ulicy. Za
pomocą sztuki docierałem do dzieci i młodzieży.

R: Jaki jest Pani ulubiony artysta i styl w sztuce?
K.L.: Ja najbardziej lubię sztukę, która nie jest oczywista.
Moimi ulubionymi artystami są: Picasso, Stanisław Ignacy
Witkiewicz i Zbigniew Beksiński.

R: Co lubi Pani robić poza szkołą?
K.L.: Oczywiście w wolnym czasie lubię malować i robię
to jak najczęściej.

R: Jaka jest Pani ulubiona gra komputerowa lub na
telefon?
K.L.: Oczywiście tradycyjne The Sims.

R: Jaki jest pani ulubiony gatunek filmu i dlaczego?
K.L.: Lubię filmy, które pozostawiają niedosyt. O których
myśli się kilka dni, np. filmy psychologiczne. Oprócz
tego, lubię anime, które zawiera wiele wątków,
kształtujących naszą wrażliwość.

R: Jakie jest Pani największe marzenie?
K.L.: Moim największym marzeniem jest posiadanie
szczęśliwej rodziny.

R: Co Panią inspiruje?
K.L.: Życie… :)

           Klara Szewczyk, Igor Kaliszuk, z kl. 8 KL 



 Samorząd uczniowski ogłasza 21 marca dniem Flower Power czyli ubieramy się
na kwiatowo, robimy wiosenne porządki i dekorujemy sale. Kwiaty we włosach, 
 kwieciste sukienki i koszulki mile widziane.
Na klasę, która najładniej  udekoruje swoją salę na wiosnę czeka atrakcyjna
nagroda. Niech wiosna zakwitnie w PBA! 

21 MARCA - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY- FLOWER POWER 

14 LUTEGO I 21 LUTEGO - WALENTYNKI I DZIEŃ
CZERWONEGO SERCA W PBA
14 lutego w budynku W 75 i 21. lutego w budynku W
43 uczniowie rozpoczęli naukę stacjonarną od
świętowania Dnia Świętego Walentego i Dnia
Czerwonego Serca.  W te dni uczniowie przyszli do
szkoły ubrani na czerwono. Działała też poczta
Walentynkowa - do specjalnego pudełka LOVE Letter
BOX uczniowie i nauczyciele wrzucali swoje
walentynki. Na twarzach wszystkich był uśmiech, 
a   powietrzu czuć było same pozytywne emocje!

FLASH NEWS

21 LUTEGO - MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA
OJCZYSTEGO
21 lutego obchodziliśmy w naszej szkole Dzień
Języka Ojczystego. Uczniowie wzięli udział w akcji
#moje ulubione słowo i przesyłali do szkoły zdjęcia
ze słowami w języku ojczystym. Pomysłowość i
wykonanie przeszły wszelkie nasze oczekiwania!
Wszystkim uczniom serdecznie dziękujemy!



 
Nasza szkoła uczestniczyła w akcji Pomoc Ukrainie

organizowanej przez Miasto Stołeczne Warszawa. Dary zostały
podzielone, spakowane i przewiezione do potrzebujących.  

Nie zapomnieliśmy także o zwierzętach, które często 
w zawierusze wojennej bardzo cierpią, oderwane od swoich

właścicieli. Zebraliśmy dla nich karmę i puszki.
 

Dziękujemy bardzo za wszystkie dary! 
 

Poza tym szkoła zorganizowała popołudniowe zajęcia
pozalekcyjne, dla dzieci ukraińskich w wieku szkolnym. Mamy

nadzieję pomóc jak największej liczbie osób w potrzebie 
w naszej małej społeczności. 

Wiemy, że wielu z Was także pomaga poza szkołą, przyjmuje
rodziny lub wspiera je w inny sposób. Bardzo Wam dziękujęmy!

Serca aż rosną! 



KOCHAMY 
ZWIERZAKI 

 
Osobliwe pupile
w domach naszych uczniów

Mam dużo zwierząt w domu, ale nie są one często spotykane, wiele
z nich to gatunki egzotyczne. Mam też rośliny owadożerne, które
jak można się domyślić jedzą owady.

KOŃ
Utrzymanie konia to nie lada wyzwanie. Nie jest to tak proste, jak
posiadanie psa lub kota w domu. Podobnie jak w przypadku
posiadania zwierząt domowych, posiadanie konia wymaga
pewnych obowiązków. Koń musi przebywać w stajni z różnymi
końmi, ponieważ żyją w stadach. Konie również muszą
codziennie ćwiczyć, muszą jeździć prawie codziennie i muszą
jeździć na pastwiska tak długo, jak tylko mogą, aby mogły być
szczęśliwe. Jak każdy żywy organizm, muszą jeść, ale rodzaj i ilość
paszy zależy od ich rasy, wagi, wieku i nie tylko. Każdy koń, aby
być zdrowym, musi mieć weterynarza, kowala i fizjoterapeutę.

Zacznę od mojego psa, to Czarny Terier Rosyjski, nazywa się Layla,
ma 8 lat i urodziła się w Walentynki. Jest bardzo przyjazna i
zazwyczaj spokojna, chyba że jest głodna lub chce iść na spacer.
Moje akwarium  ma pojemność 400 litrów, w niektórych miejscach
jest gęsto zasadzone roślinami, żeby 
mogły się w nich ukrywać ryby, ślimaki
 i krewetki filtrujące.
Mam modliszkę, jeszcze jej nie
nazwałem, ale wiem, że to samica, licząc
odcinki na jej odwłoku. Posiadam też 4
kolonie mrówek. Dwie kupiłem na
giełdzie terrarystycznej, jedną dał mi
kolega, a jedną wychodowałem sam z
królowej, którą złapałem w moim
ogrodzie. Mam też karaczany i
drewnojady, żeby karmić moje owady, bo
żywią się one mniejszymi od siebie
owadami.
                               Konrad Terrett, kl. 8 PK

PATYCZAK

Owady patyczkowate są łatwe w pielęgnacji. Do życia potrzebują
terrarium ze specjalną ściółką dla gadów zmieszaną z ziemią,
pożywieniem, którym najczęściej są liście bazylii. Potrzebują też
wilgoci, ale nie jest trudno ją zapewnić, wystarczy spryskać terrarium
wodą i będą szczęśliwe.

Jagoda Hulboj, kl. 8 PK



Joseph Lorusso urodził się w Chicago, 1966 roku.
Lorusso, który pochodzi z Włoch często je odwiedzał.
We Włoszech Lorusso spotkał się z wieloma dziełami
wielkich włoskich malarzy, jak Leonardo Da Vinci lub
Michał Anioł. Przez lata szkolne brał inspiracje od
wcześniej wspomnianych malarzy, często spędzał
wolny czas w muzeach, analizując ich dzieła.
                               

Wśród uczniów naszej szkoły 
są zarówno miłośnicy sztuki  jak 
i  młodzi artyści. Przedstawiamy
dwa różne ich przykłady.

Praca mangaki (autora mangi) nie należy do najprostszych. W magazynach takich jak
„Weekly shounen jump” co tydzień publikowane są nowe rozdziały
najpopularniejszych mang, co oznacza rysowanie ok. 20-30 stron mangi tygodniowo.
Styl rysowania postaci różni się od typowych kreskówek i komiksów, które większość z
nas widzi na codzień, i choć są do siebie podobne, różnią się nieco od siebie w
zależności od tytułu.

                                                                                 teskt i rysunek Maja Kwiatkowska, kl. 8 PK

NIEZŁA
SZTUKA

 

MANGA
Mangi to japońskie komiksy o przeróżnych historiach,
mogą być to opowieści science fiction pełne akcji, czy
spokojne i ciekawe romanse.
Słowo manga jest powszechnie używane od XIX wieku,
dawniej odnosił się do karykatur i humorystycznych
rysunków, a w obecnej formie manga zaistniała dopiero
po II wojnie światowej. 
W drugiej połowie XIX wieku, kiedy Japonia dokonała
otwarcia na świat, do kraju zaczęli przyjeżdżać zachodni
artyści, którzy przekazywali Japończykom wiedzę na
temat europejskich metod i technik kreowania obrazu.
W XX wieku słowo „manga” zaczęło odnosić się głównie
do komiksu, który w kulturze japońskiej jest traktowany
inaczej niż w kulturze amerykańskiej. W Japonii jest on
formą sztuki i jednocześnie popularnej literatury.

Teraz Lorusso tworzy dzieła skupione na sztuce
figuratywnej, często malując w ciepłych tonach,
tworząc iluzje snu. Czy to czytająca kobieta, czy
para w parku, większość jego obrazów pokazuje
bliskość, codzienność oraz ludzkość.

                                              Lena Kolaszyńska, kl. 8PK



 

„Antykwariat pod Błękitnym Lustrem” – Martin
Widmark

 
„Antykwariat pod Błękitnym Lustrem” to pierwsza
część serii o Dawidzie i Larysie. Dawid i Larysa to
trzynastoletni przyjaciele. Odkrywają ciekawy zagadki,
cofają się w czasie i robią niesamowite rzeczy! Książki
posiadają dużo ciekawy opisów i niekończącą się
akcję. Odwaga bohaterów jest zadziwiająca. 
W pierwszej części Melchior, właściciel antykwariatu,
w którym Dawid zostaje pod nieobecność rodziców,
znika. Dawid i Larysa podejmują się wyzwania i idą na
poszukiwania Melchiora. Czy uda im się?

 
                                                  Kaja Kruczek, kl. 6 AW

Historia rozwoju książki jest bardzo długa i ciekawa.
Dzisiaj jesteśmy w stanie prześledzić drogę od rysunków naskalnych,
przez tabliczki na których utrwalano teksty, po kodeks, czyli pierwszą
książkę o formie jaką znamy dziś.
Znaki takie jak petroglify i piktogramy oraz pierwsze pismo zapisywano
na różnych podłożach. Pierwszymi powierzchniami piśmienniczymi
były skały, kora, skóry i kamień. Starożytni Rzymianie i Grecy stosowali
tabliczki woskowe. W tabliczkach drewnianych drążono zagłębienie i
wlewano w nieroztopiony wosk. Po zastygnięciu pisano po wosku
metalowym rylcem. Kolejnym materiałem służącym do utrwalania
pisma był papirus – znany w starożytnym Egipcie już od III tysiąclecia
p.n.e.  Papirus to materiał roślinny, wytwarzany z łodyg trzciny
papirusowej. Łodygi cięto na paski i układano warstwami na desce. Po
zwilżeniu wodą ubijano je, a wydzielający się pod wpływem uderzeń
sok sklejał paski w jednolitą masę. Następnie arkusze suszono na słońcu,
pojedyncze sklejano razem i tworzono zwoje. W Średniowieczu pojawił
się pergamin – materiał pisarski wytwarzany ze skór zwierzęcych –
owczych, kozich lub cielęcych. Ważny dla naszych czasów materiał, czyli
papier został wynaleziony w Chinach około 105 r. n.e.
 

Krótka historia książki

NA MOJEJ
PÓŁCE Z

KSIĄŻKAMI
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PRZEDMIOT:
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ROZMIAR BUTA:

WIEK:
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ULUBIONY KOLOR:

ULUBIONA POTRAWA:
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ULUBIONY SPORT:

ULUBIONA KSIĄŻKA:

ULUBIONY FILM:

ULUBIONA PIOSENKA:

WYMARZONE WAKACJE:

czy

czy

angielski

Ryby

39

"Dama nigdy nie zdradza swojego
wieku"

dwoje młodszych braci i starsza siostra

różowy

sok jabłkowy

sushi

pływanie

"Why Has Nobody Told Me This Before?"
dr Julie Smith 

"Władca Pierścieni"

album "30" Adele

"Piękna plaża z kokosami i niekończący się
basen"

Sicelo Sibanda
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Muzyka

Koziorożec

41

"Wciąż młody i energiczny"

brat

niebieski i czarny

sok pomarańczowy

barszcz czerwony

tenis i piłka nożna

Robert Ludlum

"Forrest Gump"

"Sun of the blue sky"- Wilki

Islandia

Artur Maciejewski



Młodzieżowym
słowem roku

2021 uczniowie
PBA uznali:
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