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Kartka z kalendarza. 

 

Książę Józef Poniatowski 

(1763–1813), polski generał, 

minister wojny i naczelny 

wódz Wojsk Polskich 

Księstwa Warszawskiego, 

marszałek Francji, członek 

Rady Stanu Księstwa 

Warszawskiego, doczekał 

też szczególnej sławy 

zarejestrowanej przez 

pamiętnikarzy. Znany był w 

„wielkim warszawskim 

świecie”, nie tylko jako 

minister wojny, ale też 

potrafiący iść na wojnę z 

uwielbiającymi go damami.  

Nic dziwnego więc, że 

budził powszechne 

zainteresowanie, podziw, ale 

też zazdrość. 

O bohaterze krążyło wiele 

plotek i anegdot.  

Cytaty Józefa 

Poniatowskiego: 

“Bóg mi powierzył honor 

Polaków, Bogu go tylko 

oddam.” 

 

 

Ciekawostki o sławnym księciu Józefie 

Poniatowskim. 

Poniatowski opanował grę na instrumentach 

klawiszowych – zabierał instrumenty ze sobą 

nawet podczas trwania kampanii wojskowych.  

W podzięce za zwycięstwo wojsk w bitwie pod 

Zieleńcami król Stanisław August Poniatowski 

ustanowił order  Virtuti Militari. Książę Józef był 

jednym z pierwszych Polaków, którzy otrzymali 

ten medal.  

Nasz Patron pozostawił po sobie trzeci co do 

wielkości w Europie zbiór kartograficzny. 

Książę Poniatowski miał kompleks na punkcie 

lekko przerzedzonej czupryny, co jednak dobrze 

maskował, ubierając dyskretny tupecik. 

Jako jedyny Polak Józef Poniatowski został 

marszałkiem Francji. 

Udzielał się literacko: był autorem bajek, 

poematów, pamiętników, a także przekładów.- nie 

zetknęłam się z tą informacją w książkach, 

Poniatowski robił błędy ort, słabo znał polski, żeby 

przekładać i pisać jakieś utwory. 

 

Przygotowała Anna Nowakowska



Wywiad z panią Dyrektor Ireną Uszyńską. 

 

„Jak my Poniataszczaki radzimy sobie w czasie pandemii” 

 

 

 



Z okazji Święta Szkoły, które przypada 7 maja , klasa V b przygotowała dla 

Was wywiad z panią  Ireną Uszyńską – Dyrektorem Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Ładach.  Pani Dyrektor opowiedziała nam między 

innym: o tym jak sobie radzi z trudną sytuacją w jakiej nam przyszło żyć,    

o swoich marzeniach, ale także o zainteresowaniach. 

 

Od ilu lat pełni Pani funkcję dyrektora? 

Moi Drodzy, Dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ładach jestem 

trzeci rok, natomiast wcześniej od 2009 roku pełniłam funkcję wicedyrektora 

naszej szkoły. Sumując,  na stanowisku kierowniczym jestem już ponad 10 lat. 

 

Zespół Szkolno – Przedszkolny to duży obiekt, jak się zarządza tak dużą 

szkołą w czasie pandemii? 

Słusznie tu zauważyliście, że Zespół Szkolno – Przedszkolny to duży obiekt                    

i faktycznie wymaga zarządzania w wielu obszarach. Zarządzanie szkołą to 

podejmowanie skutecznych działań , które służą nauczaniu , uczeniu się , 

wychowaniu, ale to także współdziałanie z nauczycielami , pracownikami 

placówki, rodzicami uczniów i uczniami. Nie tylko ja, ale wszyscy nauczyciele, 

pracownicy są odpowiedzialni za naukę dzieci, za jakość edukacji, pracy 

pedagogicznej z uczniami. Zarządzanie to też dbałość o cały obiekt, o budynki, 

o infrastrukturę, a w czasie pandemii  jest wiele dodatkowych zadań, które nie 

były przewidziane w  bieżącej pracy. Ten szczególny czas generuje wiele 

różnych działań, zadań do wykonania. Przede wszystkim w zakresie organizacji 

opracowania  procedur bezpieczeństwa , wdrażania tych procedur. Tak więc 

pracy jest rzeczywiście sporo, dużo obszarów do organizacji, ale nie działam 

sama, są nauczyciele i pracownicy bardzo odpowiedzialni . Wszyscy sumiennie, 

z zaangażowaniem podchodzą do swoich obowiązków. 

Czy ma Pani jakieś marzenia, które chciałaby Pani jako pierwsze 

zrealizować po zakończeniu pandemii? 

Moim marzeniem jest to, żeby wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

wrócili zdrowi do szkoły po pandemii. Chcę  odbudować wasze poczucie 

przynależności do klas, do szkolnej wspólnoty i temu będą służyć wspólne, 

podejmowane przedsięwzięcia, jakie będziemy realizować na terenie szkoły. Po 



zakończeniu pandemii chcę, żebyście w niej się dobrze czuli, abyście czuli 

wsparcie ze strony nauczycieli tu pracujących, specjalistów. Jednocześnie czuli 

zadowolenie  z tego co robicie, z tego, że wracacie do szkoły. Dbam o to, aby  

nasza szkoła w Ładach była   doskonałym miejscem  przekazywania wiedzy, 

miejscem działalności kulturalnej , środowiskowej , miejscem do  nauki                              

i zabawy oraz  wielu ciekawych zajęć. Aby każdy uczeń przychodził do szkoły  

z radością, aby mógł rozwijać tu swoje pasje i zainteresowania. 

Jest Pani ciągle uśmiechnięta.  Co poprawia Pani nastrój w tych ciężkich 

czasach? Czy jest jakiś złoty środek, który może nam Pani zdradzić? 

Dziękuję za tak miłe spostrzeżenie ,  cieszę się, że tak uważacie.  Złoty środek: 

myślę, że staram się pozytywnie myśleć i działać nie w kategorii przeszkód i 

zagrożeń, ale szans i możliwości. Ważne żeby dostrzegać to co dobre, 

dystansować się od tego co złe. Nie działam w szkole sama, nasza kadra 

pedagogiczna, nauczyciele to niezwykle zaangażowani ludzie , kreatywni, 

otwarci na współpracę,  w związku z tym,  nawet jeżeli pojawia się jakaś 

trudność, naradzamy się wspólnie, konsultujemy i znajdujemy wyjście z 

sytuacji. Każde zagadnienie,  nawet jeśli nie jest łatwe,  to dzięki współpracy, 

jest do rozwiązania.  Kwestią jest tylko umiejętne  podejście, wsparcie, pomoc  

innych ludzi. Wiem, że to   w tej chwili jest utrudnione, bo jest pandemia i nie 

ma bezpośrednich spotkań. Mimo wszystko pamiętajmy, że uśmiech, 

życzliwość, dobre słowo może zdziałać cuda. 

 

Pandemia już trwa dość długo. Za czym najbardziej Pani tęskni ?  Co jest 

dla Pani najtrudniejsze w czasie pandemii? 

Tęsknię za normalnością, tą sprzed pandemii. Chciałabym w murach naszej 

szkoły,  już na stałe gościć uczniów, bez maseczek i dystansu społecznego. Tak, 

żebyśmy mogli bez przeszkód przebywać ze sobą,  rozmawiać, zwyczajnie 

cieszyć się życiem szkolnym.  Pamiętajmy, że bezpośredni  kontakt z drugim 

człowiekiem jest niezwykle ważnym elementem w życiu każdego człowieka. 

Teraz niestety jest to utrudnione. 

 

 

 



Przebywa Pani ciągle z dziećmi. Czy lubi pani pracę z nimi? 

Oczywiście, uwielbiam pracę z dziećmi . Moim marzeniem od najmłodszych lat, 

było zostać nauczycielem. Wciąż jestem głęboko przekonana, że nauczyciel to 

jedna z najpiękniejszych i najbardziej fascynujących profesji. Przytoczę wam 

słowa pewnego francuskiego profesora, który nazywał się   Jacques Maritain,                   

a  powiedział, iż:  „być nauczycielem jest sztuką”. W całości zgadzam się z tym 

stwierdzeniem i nie wyobrażam sobie innej pracy . Zawód nauczyciela, 

efektywne nauczanie, zmieniająca się rzeczywistość stawiają przed 

nauczycielami wciąż nowe wyzwania, potrzebę ustawicznego doskonalenia. 

Ponadto, najbardziej lubię możliwość kontaktu z uczniem, z dzieckiem,               

z ludźmi,  tu zdradzę, że jeszcze bardziej lubiłam pracę przy tablicy, kiedy 

miałam bezpośredni kontakt  z uczniami. Wtedy byłam codziennym reżyserem 

efektów swojej pracy. 

Praca Dyrektora pochłania dużo czasu. Czy ma Pani jakieś zainteresowania 

poza szkołą? 

Macie rację, że praca dyrektora pochłania dużo czasu i mimo, iż  was przez 

kilka miesięcy nie było w szkole, to dyrektor i tak ma bardzo dużo pracy do 

wykonania . Nie tylko takich codziennych obowiązków, które są związane z 

funkcjonowaniem szkoły, z planowaniem pracy, z organizacją działań,  ale 

również z powodu  sytuacji w jakiej się znaleźliśmy. Szkoła to moja pasja, ale 

nie tylko, bo także bardzo lubię przebywać na świeżym  powietrzu, lubię 

spacerować i jeździć na rowerze. Wykorzystuję czas i aurę, która temu sprzyja, 

aby przebywać na łonie natury jak najwięcej. Lubię też słuchać muzyki i 

tańczyć, czytać książki i szyć  w zimowe wieczory. Kiedy znajduję czas,  to są 

głównie moje zainteresowania. 

Pani Dyrektor! Dziękujemy za rozmowę. 

Ja również dziękuję, a z okazji Święta Szkoły,   Uczniom, Rodzicom, 

Nauczycielom  i Pracownikom  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach, jak 

również wszystkim czytającym nasz „Przecinek”, życzę zdrowia oraz  abyśmy 

zawsze znaleźli siłę na uśmiech, serdeczność i życzliwość wobec siebie                           

i innych.  

 

Z panią Dyrektor Ireną Uszyńską rozmawiała klasa Vb,  05. 27. 04. 2021r. 



 

 

 

Specjalny Gość. 

 

Przed  7 maja,  w naszej Szkole pojawił się specjalny Gość, a mianowicie Wójt 

Gminy Raszyn pan Andrzej Zaręba. Złożył naszym uczniom , rodzicom, 

nauczycielom i pracownikom  życzenia z okazji Święta Szkoły. Pan Wójt życzył 

nam:  wytrwałości, sukcesów edukacyjnych i wszystkiego najlepszego. We 

wstępie wspomniał także, że święto Szkoły Podstawowej w Ładach,  jest  

wyjątkowe, gdyż  wszyscy jesteśmy głęboko związani z tą  Szkołą. Wspomniał 



o naszym Patronie,  Księciu Józefie Poniatowskim, który pokazał nam , że 

można zwyciężać nawet w trudnych chwilach. Stwierdził, że te trudności, które 

teraz przeżywamy mogą stać się pewnym orężem. Dzięki nim nabierzemy 

nowych doświadczeń i   umiejętności, które nas rozwiną. W ten sposób ta walka  

z rzeczywistością da nam dodatkowe siły.  Ponadto, Pan Wójt  zauważył, że 

nasze społeczeństwo zawsze było społeczeństwem przekornym, dlatego  

trudności wyzwolą w nim dodatkową energię i  pasję do zdobywania wiedzy. 

Na koniec zapewnił nas, że trzyma kciuki za ósmoklasistów. 

Panie Wójcie! Dziękujemy bardzo za wizytę i życzenia ! 

 

 

Słuchowisko 

 

W świecie Internetu i telewizji bardziej przemawiają do nas obrazy. Kiedyś 

jednak, kiedy jeszcze ich nie było, ludzie zasiadali przy radioodbiornikach i 

przenosili się w zaczarowany świat przedstawianej historii. Słyszeli ludzkie 

głosy, dźwięki burzy, deszczu, odgłosy gonitwy, strzelaninę, wycie psa, uliczny 

gwar, szum morza, odgłosy domowej krzątaniny. Czy to nie fascynujące, że 

dzięki nagraniu radiowemu mogli razem z bohaterami przeżywać ich radości i 

smutki, wyobrażać sobie ich wygląd, umeblowanie pokoi, krajobrazy? Na 

początku radiowy teatr wyobraźni nazywano widowiskiem dźwiękowym. 

Nazwy słuchowisko użył, prawdopodobnie jako pierwszy w drugiej połowie lat 

20. XX wieku, Witold Hulewicz. 



W naszej szkole także powstają słuchowiska. Z okazji Święta Szkoły powstało 

słuchowisko pt. „Jak książę Józef Poniatowski z wirusem walczył". W 

scenarzystę wcieliła się pani Iwona Pastuszka. 

Aktorami byli nauczyciele z naszej szkoły: 

narrator- Beata Róg 

Julia- Małgorzata Lichomska 

Szrek – Anna Miązek 

osioł –Edyta Kownacka 

strażnik- Jolanta Kulig 

król – Tomasz Wroński 

Poniatowski – Michał Mielniczuk 

montaż i dźwięk – Agata Pietraszko – Seredyńska 

Jeśli  jeszcze nie słyszeliście naszego słuchowiska , serdecznie zachęcamy. 

 

Animacja. 

Animacja to technika filmowa polegająca na tworzeniu efektu ożywienia 

martwych kształtów przez dokonywanie serii pojedynczych zdjęć rysunków, 

wycinanek, kukiełek lub sylwetek i wyświetlaniu ich w sposób ciągły. My także 

możemy się pochwalić taką animacją. Wystarczy, że wejdziecie na stronę 

Naszej szkoły i tam zobaczycie Naszego Patrona Józefa Poniatowskiego, który 

się uśmiecha.  



 

Wykonała: Agata Pietraszko – Seredyńska 

 

 

Reklama to podstawa dobrej szkoły. 

Reklama polega na zainteresowaniu ludzi jakimś produktem. W naszej szkole 

podjęła się tego klasa 4c. Oto kilka prac naszych uczniów. 



 

 



 

 

 

 

Przegląd talentów Szkoły im. ks. Józefa 

Poniatowskiego. 

Z okazji Święta Szkoły uczniowie zaprezentowali swoje talenty. 

Zagrali: 



 

 



 

Zaśpiewali: 

 



 

 

 

Zarecytowali: 



 

 



 

Zatańczyli: 

 

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani Elżbieta Borsuk. 

Prezentacja. 

Najmłodsi, ale nie tylko oni  mogli przypomnieć sobie najważniejsze informacje 

o naszym patronie Księciu Józefie Poniatowskim. Prezentację zrobiły: pani 

Małgosia Lichomska i pani Agnieszka Szwarc. 



 

 

Quiz 

Wiedzę zdobytą uczniowie mogli zweryfikować na Quizie, tak jak co roku 

organizowanym przez pana Michała Mielniczuka. 

 

W quizie online: „Józef Poniatowski i Księstwo Warszawskie” wzięło udział 87 

uczniów. 



 

Miejsca na podium zajęli: 

1. Stanisław Stawicki VIA  

2. Gabriela Bąk VIIIA  

3. Piotr Nowakowski VIIA  

 

Bieg. 

Dnia 10 maja nasi uczniowie licznie wzięli udział w biegu ku czci Patrona 

Szkoły! 
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