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GAZETKA  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR  282 

w  SZPITALU  DZIECIĘCYM  ul. Niekłańska 
i w  WOJSKOWYM  INSTYTUCIE  MEDYCZNYM  ul. Szaserów  

 

NUMER 140 
ROK SZKOLNY 2019/2020   

WYDANIE PODSUMOWUJĄCE KONKURS „POZNAJĘ, UCZĘ SIĘ, BAWIĘ…” 
 

 

Szkoła w szpitalu wesoła jest. 

Nie jest straszny w niej żaden test. 

Chociaż choruję i czasem ból czuję, 

ja się nie nudzę i nie próżnuję. 

Nowe przyjaźnie też nawiązuję, 

codziennie bawię się i pracuję. 

Jest tu matma i muzyka, 

jest i polak, i technika.  

Szkoło moja, ty kochana,  

tętnisz życiem już od rana! 
Justyna Berezek  kl. VI „Szkoła  szpitalna” 

 

Budzik dzwoni już od rana, 

a ja jestem niewyspana. 

To początek dnia ciężkiego 

ćwiczeniami wypełnionego. 

Piję mleko, jem kanapkę, 

a przez pośpiech miewam czkawkę. 

Po południu szkoła czeka 

- żaden uczeń nie ucieka. 

Nauczyciel miło wita 

i na lekcjach cię przepyta. 

Książki, gry i dekoracje, 

aż żal wracać na wakcje!  
Natalia Hanus kl. V „Moja  szkoła” 
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W tym roku nasza szkoła obchodzi jubileusz 60-lecia istnienia. Z tej 

okazji zaprosiliśmy uczniów szkół szpitalnych i sanatoryjnych do 

udziału w konkursie literacko-plastycznym „Poznaję, uczę się, bawię, 

czyli o moim pobycie w szkole szpitalnej/sanatoryjnej”.  

Na trwający od 1 września 2019 r.  do 31 października 2019 r. konkurs 

nadesłano 131 prac, w tym 11 literackich, 112 plastycznych, 8 plastyczno-

literackich z 20 placówek z całej Polski.  

Serdecznie dziękujemy uczestnikom konkursu za chęć podzielenia się własnymi 

przeżyciami i doświadczeniami z nauki w szkole szpitalnej, za wykonanie interesujących, kolorowych 

i – w niektórych przypadkach – bardzo osobistych prac. Słowa podziękowania kierujemy także do 

nauczycieli i wychowawców za przygotowanie uczniów do konkursu.  

Ze względu na małą ilość miejsca poniżej prezentujemy wybrane konkursowe prace.  
 

Super było tutaj, 

nie zapomnę tego nigdy! 

Szkoła – jak zabawa! 

Nie ma dzwonka – fajna sprawa. 

Super atmosfera, bardzo mili ludzie, 

nigdy się nie smucę. 

Zawsze uśmiechnięta wychodzę z zajęć. 

Nauczyciele jak przyjaciele! 
Gabrysia Benirowska kl. V 

 

 

 

 

 

 

 
Cześć, jestem Artur Wesołowski. Chodzę do II 

klasy. 

Pierwszy raz jestem w szpitalu w Zabrzu. Kiedy 

przybyłem na oddział, chciałem pójść do izolatki, 

ponieważ było to nowe miejsce i jakoś czułem się 

tutaj źle. Niestety, dali mnie do pokoju 

trzyosobowego i nie było to takie złe. Poznałem Gretę 

i Blankę, które – tak jak ja – są chore i też mają 

białaczkę. Lubię z nimi przebywać, bo zawsze przy 

nich jest mi miło. Wspólnie spędzamy czas grając 

w różne gry. 

Codziennie rano przychodzi do nas pani Basia. Jest 

bardzo fajna, organizuje różne zajęcia plastyczne 

i techniczne. Podczas zajęć świetnie się bawię, 

poznaję nowych przyjaciół, śmiejemy się 

i rozrabiamy. 

Po południu przychodzi do mnie pani Gabrysia, 

która jest wspaniałą nauczycielką. Uczymy się razem 

matematyki, języka polskiego, przyrody. Czasem 

przysłuchuję się lekcjom kolegów i koleżanek z klas 

starszych, ponieważ lubię być krok naprzód. 

Szpital to mój tymczasowy dom. 
Artur Wesołowski kl.II 

 

 

Bartosz Wiatrz kl. V 
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Jestem Julia, mam czternaście lat (…). W dniu 

moich urodzin trafiłam do szpitala w Zabrzu (…) i będę 

musiała w tym miejscu spędzić kilka najbliższych 

tygodni. 

Pobyt w klinice jest dla mnie bardzo trudny (…). 

Ogromnym wsparciem w czasie choroby są moi 

rodzice, których bardzo kocham i doceniam ich 

poświęcenie: w każdy weekend pokonują setki 

kilometrów po to, aby być ze mną. 

Wielką odskocznią dla mnie są zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne. Uwielbiam kreatywne spotkania, które 

zajmują większość nudnych chwil. Najmilsze są zajęcia 

plastyczne czy wspólne rozgrywki w gry planszowe. Ta 

rywalizacja pozwala zapomnieć o wszystkich smutkach. 

Natomiast lekcje dydaktyczne pozwalają realizować 

nam program nauczania na bieżąco. Dzięki temu mam 

możliwość powrotu do szkoły z nową wiedzą i fajnymi 

ocenami. 

W moim pokoju szpitalnym nigdy nie jest nudno. 

Koleżanki (…) najlepiej rozumieją mnie i dzięki temu 

czuję z ich strony wsparcie. Wspólna choroba łączy 

i pozwala nawiązać pozytywne relacje między nami 

(…). 

Przy takich osobach na moje czarno-szare życie 

patrzę bardziej kolorowo. Staram się z nadzieją patrzeć 

w przyszłość, żeby powrócić do domu… 

Widzicie więc… Jakoś ten czas leci. 
Julia Siwicka kl. VIII 

 

 

 
 

Drogi pamiętniku! 

Kiedy myślę „szkoła szpitalna”, przypomina mi się 

mój pierwszy pobyt na turnusie. Dziś mija tydzień, 

odkąd biorę udział w zajęciach. Ale ten pierwszy 

dzień był dla mnie wyjątkowy, dlatego go opisuję. 

Nigdy wcześniej nie byłem w takim miejscu. 

Zastanawiałem się, jak tam będzie i co będę musiał 

robić. Oprócz mnie na turnus przyjechały dzieci 

w różnym wieku. Było ich kilkoro. Spotkaliśmy się 

w poczekalni. Patrzyliśmy na siebie i nic nie 

mówiliśmy. 

Na początku panie lekarki zaznaczyły wszystkim 

kręgosłupy pisakiem. Gdy spojrzało się na inne 

dziecko, można było zobaczyć wszystkie kręgi!!! 

Zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie! (…)  

Po zajęciach na pływalni poszliśmy na obiad. 

Jedzenie było dobre, chociaż nie wszystkim 

smakowało. Następnie rozpoczęły się lekcje.  

Odbywały się całkiem jak w szkole, do której chodzę 

na co dzień. Niektóre były nawet ciekawsze! 

Dzień minął przyjemnie. Moja nowa szkoła bardzo 

mile mnie zaskoczyła. A kto wie, może sam zostanę 

lekarzem… 
Marcin Gwiazda kl. V 

Gabriela Pawliszak kl. II 

Julia Kicza kl.VI 

Dominika Tokarek kl.VIII 

Angelo Dziwura kl. VIII 
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Mój pobyt w sanatorium 

Pobyt w sanatorium w Rymanowie Zdroju był dla 

mnie swego rodzaju przedłużeniem tegorocznych 

wakacji. (…) 

W sanatorium uczestniczyłam w spotkaniu 

z treserem psów myśliwskich w ramach zajęć 

z dogoterapii. Pani od w-fu organizowała nam 

ciekawe tory przeszkód na placu zabaw i boisku, jak 

również ciekawe wycieczki szlakami leśnymi, 

chociażby na Polanę Zbójnicką nad Czarnym 

Potokiem, aby przywitać się ze zbójnikiem. W 

bibliotece wypożyczyłam fantastyczne książki, a moja 

mama też coś dla siebie znalazła. Na lekcjach 

przyrody dowiedziałam się wyznaczania kierunków 

świata, co mnie bardzo zaciekawiło. (…) Pewnego 

dnia odwiedziłam z klasą źródło Anny, ta woda była 

tak smaczna, lepsza niż czekolada! (…) 

„Wisienką na torcie” była wymarzona pogoda, 

która pozwoliła na wrzesień pełen uśmiechu i radości. 

Katarzyna Moroń kl. IV 

 

 

 

 

Cześć! Jestem Zosia (…) teraz staram się cieszyć 

każdym dniem. (…) 

W szpitalu lekarze oraz pielęgniarki byli dla nas 

bardzo życzliwi, choć bardzo rozrabialiśmy.(…) 

Gdy potrafiłam już sama funkcjonować, zaczęłam 

chodzić na lekcje. Moimi ulubionymi przedmiotami był 

polski i historia. Nienawidziłam za to matematyki. Nie 

rozumiałam całych tych pierwiastków. W szkole 

poznałam moich przyjaciół Kacpra i Julkę. Kacper to 

wysoki przystojny brunet z niebieskimi oczami. Z moimi 

przyjaciółmi poznałam się na zajęciach artystycznych, 

które odbywały się po lekcjach. Moimi ulubionymi były 

zajęcia plastyczne i kółko literackie.   

Historia moja i moich przyjaciół skończyła się 

dobrze. Skończyłam rok z wyróżnieniem, mam zamiar 

iść do liceum ogólnokształcącego, a później na studia 

pedagogiczne. Chcę zostać nauczycielką, a później 

założyć wolontariat. 

Aneta Paruzel kl.VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Domański kl. IV 

Laura Kamińska lat 6 

Zuzanna Ragan kl.VII 

Zuzanna Machujska kl. III 

Julia Występek kl. VIII 
Ewa Krzesińska 

kl.I LO 
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Mikołaj Morciniec kl. IV 

OTO LISTA LAUREATÓW I OSÓB WYRÓŻNIONYCH W KONKURSIE  

„POZNAJĘ, UCZĘ SIĘ, BAWIĘ…”: 
 

W kategorii konkurs plastyczny dla dzieci w wieku 3-6 lat: 
I miejsce – Laura Kamińska lat 6 SPS nr 282 w Warszawie 

II miejsce – Hubert Borek lat 5 ZS nr 33 w Bydgoszczy 

III miejsce – Ewa Starowicz lat 6 SPS nr 282 w Warszawie 

III miejsce – Agnieszka Wójcik lat 6 SPS nr 282 w Warszawie 

 

Wyróżnienia:  

- Wiktoria Pietraszyk lat 6 SP nr 27 w Wejherowie 

- Lidia Barańska lat 6 SPS nr 282 w Warszawie 

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III: 
I miejsce – Zuzanna Machujska kl.III ZPS w Olsztynie 

II miejsce – Zuzanna Byblewska kl.III ZSS w Kołobrzegu 

II miejsce – Gabriela Pawliszak kl. II ZS w Rzeszowie 

III miejsce – Sabina Lenart kl. II ZSS nr 3 w Krakowie 

III miejsce – Oliwia Konkol-Szulc kl. II SP nr 2  

w Kościerzynie (Dzierżążno)  

Wyróżnienia:  

- Bartosz Dudek kl. II ZSS w Szczecinie 

- Kinga Zarychta kl. II SPS nr 282 w Warszawie 

- Julia Kara kl. II ZSSP w Tarnowie 

- Gabriela Szumilas kl. III ZSS w Kołobrzegu 

- Katarzyna Szczęch kl. III ZPS w Olsztynie 

- Karol Paszkiewicz kl. II SPS nr 282 w Warszawie 

- Maja Szpara kl. I ZSS nr 78 w Warszawie 

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas IV-VI: 
I miejsce – Dominik Domański kl. IV SPS nr 282 w Warszawie  

II miejsce – Hanna Rogalewska kl.VI ZSS w Szczecinie  

II miejsce – Julia Kicza kl. VI ZPS w Olsztynie  

III miejsce – Dominika Garska kl. VI SP nr 2  

w Kościerzynie (Dzierżążno) 

III miejsce – Greta Sikora kl. V SPS nr 38 w Zabrzu 

Wyróżnienia:  

- Martyna Czernel kl. V SPS nr 38 w Zabrzu 

- Mikołaj Morciniec kl. IV ZSS nr 78 w Warszawie 

- Wiktoria Machniak kl. VI ZS w Rzeszowie 

- Oliwier Domagalski kl. V ZSS w Kołobrzegu 

- Zuzanna Kasza kl. VI ZS w Rzeszowie 

- Lena Kęska kl. VI ZSS nr 78 w Warszawie 

- Zuzanna Chodara kl. V ZSS nr 3 w Krakowie 

- Sara Górecka kl. V ZSS nr 3 w Krakowie 

- Julia Cichocka kl. VI PS nr 10 w Gdańsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka Wójcik lat 6 

Oliwia Konkol-Szulc kl. II 

Sabina 

Lenart kl. II 

Zuzanna Kasza kl. VI  Dominika Garska kl. VI Hanna Rogalewska kl.VI 

Mikołaj Morciniec  

kl. IV 

Wiktoria Machniak kl. VI 

Sara Górecka kl. V 
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W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów klas VII-VIII: 
I miejsce – Angelo Dziwura kl. VIII ZS w Rzeszowie 

I miejsce – Kamil Dąbrowski kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju  

II miejsce – Kamil Śmieja kl.VIII ZSS w Kamieńcu  

III miejsce – Julia Występek kl. VIII ZS w Rzeszowie  

III miejsce – Dominika Tokarek kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu  

III miejsce – Natalia Walkusz kl. VIII SP nr 2  

w Kościerzynie (Dzierżążno) 

III miejsce – Zuzanna Ragan kl. VII SPS nr 13 w Puławach 

 

Wyróżnienia:  

- Zuzanna Hanyżewska kl. VII ZS nr 33 w Bydgoszczy 

- Weronika Kryłowicz kl. VIII ZS nr 15 w Białymstoku 

- Martyna Deyk kl. VII SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno)  

- Amelia Kreft kl. VIII SP nr 2 w Kościerzynie (Dzierżążno) 

- Amelia Okuniewska kl. VIII w Olsztynie 

 

W kategorii konkurs plastyczny dla uczniów szkół ponadpodstawowych:  

I miejsce – Ewa Krzesińska kl. I LO SPS nr 346 w Warszawie 

 

W kategorii konkurs plastyczno-literacki: 

I miejsce – Bartosz Wiatrz kl. V Szkoła Sanatoryjna 

w Górkach Wielkich  

II miejsce – Magdalena Krzyżek kl. V ZSS nr 78 

w Warszawie 

Wyróżnienia:  

Alva Zwolińska – Svensson kl.V ZSS w Szczecinie 

Gabriela Benirowska kl.V SPS nr 282 w Warszawie 

Radosław Wieczorek kl. VI SP nr 38 w Kielcach 

Karolina Hebda kl.VI SP 17 w Tarnowie 

Zuzanna Kaczmarczyk kl. III SP nr 38 w Kielcach 

 

W kategorii konkurs literacki - proza: 

Kategoria – klasy I-III:  

 I miejsce – Artur Wesołowski kl. III SPS nr 38 w Zabrzu  

Kategoria – klasy IV-VI:  

I miejsce – Katarzyna Moroń kl. IV ZSS w Rymanowie Zdroju 

II miejsce – Marcin Gwiazda kl. V ZS w Rzeszowie 

Kategoria VII – VIII: 

I miejsce – Julia Siwicka kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu 

 

W kategorii konkurs literacki – wiersz: 

I miejsce – Natalia Hanus kl.VI ZS w Rzeszowie 

 

 
Wyróżnienia w kategorii konkurs literacki: 

Justyna Berezek kl. VI ZS w Rzeszowie 

Szymon Kuchciak kl. I LO ZSS w Rymanowie Zdroju 

Aneta Paruzel kl. VIII SPS nr 38 w Zabrzu 

Maja Mazur kl. VIII ZS w Rzeszowie 

Patrycja Kępka kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju 

Martyna Gajda kl. VIII ZSS w Rymanowie Zdroju 
  ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Redakcja: I. Kowalczyk, M. Lewkowicz, J. Brandys 

Magdalena Krzyżek kl. V 

Kamil Dąbrowski kl. VIII 

Martyna 

Deyk kl. VII 

Zuzanna  

Byblewska kl. III 

Maja Gurniak kl. V 

Zuzanna  

Chodara kl. V 


