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W tym numerze:
- Życzenia na ferie

- 100-lecie SP 84
(sprawozdanie z
obchodów Święta
Szkoły)

Drodzy Czytelnicy!
Życzymy Wam na te zimowe ferie mnóstwa przygód,
niezapomnianych wrażeń i oczywiście śniegu. Pamiętajcie,
że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Odpoczywajcie i nabierajcie
sił na kolejny semestr. Mamy nadzieję, że wszyscy spotkamy się
uśmiechnięci i pełni energii.
Redakcja

- Pierwsza pomoc
(krwotok z nosa
i odmrożenia)

- „Złote pióro”

- Sport

- Zima na wesoło

SPRAWOZDANIE Z OBCHODÓW 100 - LECIA SZKOŁY NA ZACISZU
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 84 IM. WALERIANA ŁUKASIŃSKIEGO
OBJĘTYCH PATRONATEM MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY
W 2014 roku przypadła 100. rocznica istnienia szkoły na Zaciszu, która począwszy od 1914 r. nigdy
nie zaprzestała swojej działalności dydaktyczno - wychowawczej. Pierwsza szkoła powstała
w Elsnerowie. Przed II wojną światową została ona przeniesiona na Zacisze, a nauka odbywała się
w kilku prywatnych budynkach. Później były one miejscem tajnego nauczania. Po wojnie szkoła
mieściła się w baraku. We wrześniu 1962r. nastąpiło otwarcie nowego gmachu - tzw. szkoły tysiąclecia,
w którym mieści się do dziś. Dnia 10 grudnia 1966 r. nadano Szkole Podstawowej nr 84 imię Waleriana
Łukasińskiego, który to jubileusz co roku uroczyście obchodzimy.
Uroczystości obchodów 100–lecia szkoły były poprzedzone mszą świętą celebrowaną
przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Warszawsko-Praskiej Marka Solarczyka. Msza została
odprawiona w dniu 9 grudnia 2014 r. o godzinie 18.00 w kościele św. Rodziny na Zaciszu.
Uczestniczyli w niej uczniowie, ich rodzice, nauczyciele, absolwenci i mieszkańcy Zacisza.
Kulminacją naszych działań był dzień 10 grudnia 2014 r., kiedy to mieliśmy zaszczyt gościć w naszym
gmachu niezwykle znamienite osoby i zaprezentować efekty naszej pracy. Honorowy patronat
nad obchodami 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 84 im. Waleriana Łukasińskiego objęli: pani Hanna
Gronkiewicz-Waltz - Prezydent m.st. Warszawy, pan Sławomir Antonik - Burmistrz Dzielnicy
Targówek m. st. Warszawy oraz pan Karol Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty.
Pani Zofia Rostek przypomniała historię istnienia naszej
placówki, ale przede wszystkim skupiła się na tym co tu
i teraz. Poinformowała, że w szkole uczy się 812 uczniów
i pracuje 72 pedagogów. Zwróciła uwagę na starania
poprzednich dyrektorów, władz dzielnicy i rodziców,
którzy dążyli do stałej poprawy warunków pracy i nauki,
dbali o zapewnienie uczniom odpowiedniego sprzętu
i wyposażenia. Dzięki ich wysiłkom i pomocy sponsorów
udało się poprawić sytuację finansową placówki i dziś
można stwierdzić, że jesteśmy szkołą na miarę XXI wieku
o nowoczesnym zapleczu dydaktycznym, które stwarza
dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.
Część artystyczna została pieczołowicie
przygotowywana przez uczniów i nauczycieli.
Wystąpili w niej nie tylko obecni nasi
uczniowie, ale też utalentowani wokalnie
absolwenci, Magda Molęda i Patryk Choiński.
Mieliśmy okazję wysłuchać pieśni chóru
złożonego z rodziców, nauczycieli, uczniów
i absolwentów, oklaskiwaliśmy mazura i występ
aktorów zespołu teatralnego „Znak”.
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Szczególnie gorąco została przyjęta zwrotka
tematycznie związana z naszym jubileuszem,
dopisana przez panią Izabelę Pyśk, do pieśni
„Polonez warszawski”. Długo oklaskiwano też
Dagmarę Barszczewicz, uczennicę klasy IV,
która zaśpiewała utwór „Być może”
z repertuaru Anny German. Część artystyczną
zakończył adekwatny do nastroju dnia utwór
„Wszystkiego najlepszego” wykonany przez
naszą absolwentkę Magdę Molędę i pana
Mariusza Cyciurę.

Prowadzące
uroczystość
panie
zaprosiły
wszystkich gości do obejrzenia Kronik Szkoły,
wpisów do Księgi Pamiątkowej i do wspomnień
i refleksji przy filiżance kawy i wspaniałym torcie
w kształcie księgi z wizerunkiem naszej szkoły.

Goście skorzystali z zaproszenia i jeszcze przez kilka godzin mogliśmy cieszyć się
ich obecnością, wspominać dawne czasy z licznie przybyłymi emerytowanymi nauczycielami
i absolwentami. Spotkanie było okazją do spojrzenia wstecz na piękną, ale też często trudną kartę
historii naszej szkoły.
Cały program artystyczny został powtórnie zaprezentowany w tym samym dniu
o godzinie 17.00. Chętnych do odwiedzenia szkoły nie brakowało. W naszych murach gościliśmy
mieszkańców Zacisza i absolwentów.
Ten jubileusz przyniósł zaciszanom i nam, społeczności szkoły, wiele radości i satysfakcji.

Stulecie Szkoły Podstawowej nr 84
im. Waleriana Łukasińskiego w Warszawie – oczami uczennicy.
Nasza szkoła obchodziła swoje święto. Ma już sto lat. Z tej okazji odbyła się wielka gala.
Przedsięwzięcie podzielone było na dwie części. W pierwszej uczestniczyli sami ważni goście
między innymi burmistrz gminy Targówek, zaś w drugiej rodzice, uczniowie, nauczyciele
oraz absolwenci. Nigdy nie było u nas aż tylu gości. Po części oficjalnej odbyła się część
artystyczna. Występował chór wraz z nauczycielami. Następnie odbył się występ
instrumentalny. W przygotowania każdy włożył dużo wysiłku i pracy. Mamy nadzieję,
że za kolejne sto znowu się spotkamy.
Ola kl. 6c

JAK PORADZIĆ SOBIE Z KRWAWIENIEM Z NOSA I ODMROŻENIEM
(porad udziela Zuzanna Kuchowicz z pomocą swojego taty Dominika - ratownika medycznego)

Musimy pamiętać o dwóch zasadach udzielania pierwszej pomocy:
1. Zawsze dbamy o własne bezpieczeństwo (rękawiczki jednorazowego użytku, maseczki ochronne,
zasada ograniczonego zaufania itp.).
2. Poszkodowanemu zawsze należy zapewnić tzw. Komfort termiczny i psychiczny (rozmowa,
uspokajanie itp.).

KRWAWIENIE Z NOSA.
Krwotok z nosa jest jedną z częstych dolegliwości ludzi w każdym wieku, niejednokrotnie jest
również powodem do wezwania zespołu ratownictwa medycznego - gdy tymczasem w większości
sytuacji być nie potrzebnie.
Przyczyny krwotoku z nosa to zmiany miejscowe:
1.
2.
3.
4.

podrażnienie błony śluzowej nosa (np. w przebiegu chorób)
urazy (związane z obecnością ciał obcych),
złamaniem (w przebiegu wypadku/pobicia),
ogólnoustrojowe (będące objawami różnych schorzeń, np.: zmian naczyniowych, zaburzeń
krzepliwości krwi, nowotworów).

W większości sytuacji źródło krwotoku zlokalizowane jest w przedniej części jamy nosa i nie stanowi
zagrożenia dla życia człowieka. W świadomości ludzi obecnych jest wiele „zabobonów” związanych
z udzielaniem pierwszej pomocy, w tym z postępowaniem podczas krwotoku z nosa.
Pierwszą rzeczą którą należy wiedzieć jest to, że poszkodowany nie powinien odchylać głowy do tyłu.
Takie postępowanie powoduje spływanie krwi do gardła, może wywołać nudności, wymioty, a nawet
zachłyśnięcie.
Zalecenia:
1. Pamiętajmy oczywiście o naszym własnym bezpieczeństwie: ubierzmy rękawiczki ochronne
(lateksowe/nitrylowe), w razie potrzeby okulary ochronne,
2. choremu zalecić pozycję siedzącą,
3. lekkie pochylenie do przodu,
4. Jeśli jama nosa jest niedrożna (katar, skrzepy krwi) chory powinien nos wydmuchać (delikatnie),
5. Rozpocząć tamowanie, najłatwiej tego dokonać ściskając palcem wskazującym i kciukiem
skrzydełka nosa z obydwu jego stron.
6. Jeśli krwotok nie ustąpi w ciągu kilkunastu minut konieczne jest przewiezienie chorego
na konsultację do laryngologa,
7. Również powtarzające się epizody krwawień powinny być poddane diagnostyce lekarskiej,
8. W przypadku utraty przytomności poszkodowanego w przebiegu krwotoku z nosa należy go
ułożyć w pozycji bezpiecznej (dawniej nazywanej boczną ustaloną), po uprzednim upewnieniu
się, że poszkodowany oddycha prawidłowo.

Popularne schładzanie (zimne kompresy na czole i nosie) chorego, źródła medyczne uznają za wątpliwą
pomoc z niską skutecznością lub wręcz jej brakiem. Takie działanie raczej więc nie pomoże, jednak
komfort psychiczny chorego może zwiększyć.

ODMROŻENIA.

Powstają na skutek działania niskich temperatur na nieprawidłowo osłoniętą skórę. Najczęściej
mamy do czynienia z odmrożeniem palców rąk i nóg, nosa, uszu, inaczej mówiąc części ciała
najbardziej odsłoniętych i narażonych na działanie czynników zewnętrznych (minusowa
temperatura).
W związku z tym zalecamy i przestrzegamy jednocześnie, aby w zimne i mroźne dni ubierać się
odpowiednio ciepło (czapka, szalik, rękawiczki, ciepłe buty i kurtka itd.)
Zalecenia:
1. Poszkodowaną osobę jak najszybciej przenosimy do ciepłego pomieszczenia,
2. Ważne by zmniejszyć ucisk na odmrożone części ciała, należy więc zdjąć lub poluzować
buty, zdjąć obciskające elementy garderoby,
3. Odmrożone części ciała stopniowo ogrzewamy, absolutnie nie przykładamy piecyka, nie
ogrzewamy mocnym strumieniem suszarki,
4. Możemy ogrzewać odmrożone części ciała swoim ciepłem, np. odtykając ciepłymi dłońmi
stop itd.
5. Następnie zanurzamy kończyny w wodzie o temperaturze ciała - 36-37 stopni C, potem
możemy stopniowo zwiększać temperaturę, ale należy robić to ostrożnie aby uniknąć
poparzenia,
6. Podajemy poszkodowanemu ciepłe napoje, mocno posłodzone, np.: herbatę z miodem lub
cukrem,
7. Jeśli na odmrożeniach pojawią się rany, zakładamy na nie jałowy opatrunek,
8. W przypadku zauważenia niepokojących objawów zadzwoń po pogotowie
Czego nie wolno robić:
1. Nie podawaj poszkodowanemu alkoholu, alkohol zwiększa utratę ciepła rozszerzając
naczynia krwionośnie wówczas organizm oddaje szybciej ciepło,
2. Nie rozcieraj odmrożonych miejsc, może to spowodować jeszcze większe uszkodzenie
tkanek,
3. Jeśli na skórze pojawiają się pęcherze, absolutnie ich nie przebijaj, załóż opatrunek jałowy,
4. Pilnuj by poszkodowany nie palił papierosów, utrudniają krążenie krwi,
5. Pilnuj, by poszkodowany nie wykonywał zbyt dużo ruchów, ma zwężone naczynia
krwionośne, a wysiłek stymuluje duży przepływ krwi i oddawanie dodatkowo ciepła,
6. Nie nacieraj chorego śniegiem, powoduje dodatkowe uszkodzenia naskórka.

Rozstrzygnięcie konkursu „ZŁOTE PIÓRO 2014”
Tegoroczna edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Ja i moje podróże”. Wzięło w nim
udział 8 szkół podstawowych z dzielnicy Targówek. Komisja przyznała nagrodę główną
i dwa wyróżnienia. Laureatkami zostały dwie uczennice naszej szkoły. Pierwsze miejsce
zdobyła Maja Wysoczarska z klasy Vb, wyróżnienie przyznano zaś Natalii Nowickiej
z klasy Vc. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Z OSTATNIEJ CHWILI: Kolejny sukces sportowy

2 miejsce na Targówku
w kategorii piłka koszykowa dziewcząt
„ Dziewczyny spisały się na medal. Pokonały kilka innych
drużyn, które grały też bardzo dobrze. Dzięki
wskazówkom Pana Zaręby nasza drużyna stanęła na
podium. Niestety nie obyło się bez małych kontuzji”.

Turysta w ferie zimowe zachodzi w deszczu ze śniegiem
do bacówki,.
Baca gościnnie częstuje go gorącą strawą, turysta
zajadając spostrzega, że do talerza leci mu z góry woda…
– Baco, dach ci przecieka!
– Wim… –
To dlaczego nie naprawisz?!
– Ni mogę, przecież dysc pada.
– To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie pada?!!
– A bo wtedy nie cieknie…

Słyszałem w radiu,
że jutro ma być 2
razy zimniej niż
dzisiaj. Nie mogę się
już doczekać,
co z tego wyniknie.
Dziś jest 0 stopni...
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List z ferii zimowych:
Jest pięknie. Świetnie wypoczywam. Bądźcie
spokojni i nie martwcie się o mnie.
P.S. Co to jest epidemia?
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