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Ale wracając na szkolne podwórko,
Nowy Rok przyniósł  nam wiele 
 sukcesów, które napawają optymizmem
i  stanowią dodatkową motywację do 
 pracy. Otóż Dwujęzyczna Szkoła
Podstawowa nr 5 STO przy ulicy
Paryskiej 25 w ogłoszonym właśnie
Rankingu wyników egzaminu
ósmoklasisty  niepublicznych szkół 
 podstawowych znalazła się w pierwszej
dziesiątce , zajmując 8 miejsce. Jest to
wielkie wyróżnienie, z którego wszyscy
możemy być dumni. Ponadto nasza
placówka uzyskała prestiżowy tytuł
PREMIUM POWTNER w programie
EDWANS TAGE realizowanym przy
współpracy z British Council Cieszymy
się również, że uczeń klasy VII -Marcin
Saja został laureatem
Międzynarodowego Festiwalu
Pianistycznego – Mazowsze Chopina; a
uczeń klasy VI - Igor Staszewski
otrzymał nagrodę w Ogólnopolskim
Konkursie Plastycznym: Na  kartkę
bożonarodzeniową. Powyższe 
 osiągnięcia dają dobry wstęp do
obchodów 30-lecia szkoły. Już dzisiaj
zapraszamy chętnych uczniów do
udziału w dwóch jubileuszowych
konkursach: Historycznym – 30 pytań na
30 – lecie, Literackim – Piszę Fraszkę na
szkołę; O warunkach konkursów
poinformują Was nauczyciele. 
 
 
 

Redakcja Kuriera z Paryskiej
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OD REDAKCJI

Witajcie w roku 2020! 
 
Z Nowym Rokiem wiążemy zazwyczaj
wiele nowych postanowień. Jeśli jeszcze
ich nie podjęliście, to proponujemy, aby 
 dotyczyły one eko-zasad. Stosujcie je, a
nasza planeta nagrodzi Was dużym
plusem. Pomyślcie o nowej torbie,
naturalnie ekologicznej. Nosząc w niej
zakupy, sobie zaoszczędzicie odpadów a
planecie zmartwień. Zacznijcie - jak
nakazuje Ustawa o segregacji  z 4 lipca
2019 – dzielić odpady w waszych
domach na 5 frakcji -papier, szkło,
metale i tworzywa sztuczne, odpady
zmieszane,  bio. Pozwoli to miastu na
szersze stosowanie recyklingu, a dzięki
temu, po jakimś czasie wrócą  w
zupełnie  innych wcieleniach, jako nowy
papier, nowe opakowania, nowe buty a
nawet nowe kolekcje modowe. 
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CO NAM PRZYNIESIE ROK 2020?

Rok 2020 formalnie rozpoczyna trzecią
dekadę dwudziestego pierwszego wieku.
Wybory prezydenckie w Polsce i USA,
Brexit (?), igrzyska olimpijskie , czy
piłkarskie święto – Euro 2020? Jedno
jest pewne, zapowiada się nam  rok
pełen, innowacji, emocji i zaskoczeń. 
 
Już na powitanie lat dwudziestych
doznaliśmy szoku, oglądając zdjęcia
płonącej Australii. Kontynent ten
doświadcza w tym momencie
straszliwego, największego w swojej
historii pożaru. Niewątpliwie jest on
skutkiem narastających zmian
klimatycznych na naszej planecie. Pożar
ogarnął lasy o powierzchni
porównywalnej z całą powierzchnią
Belgii. Kataklizm nie oszczędził
domostw, ludzi a zwłaszcza dzikich
zwierząt, których zginęły według
różnych szacunków nawet setki
milionów. Jak zresztą wiemy wciąż jest
wielu, w tym także najważniejszych
polityków, którzy zaprzeczają
doniesieniom, że katastrofy klimatyczne
związane są z działalnością człowieka.
Trudno uznać za nadzieję tegoroczne
wybory w USA, które
najprawdopodobniej wygra Donald
Trump, jawnie ignorujący problem
globalnego ocieplenia. To ten kraj
spośród państw zachodnich jest
największym emitentem CO2. 
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Niestety również Pan Prezydent Andrzej
Duda nie widzi konieczności,  by
Rzeczpospolita zrezygnowała z węgla.
Wypowiedź podczas ostatniej wizyty na
Śląsku nie pozostawia złudzeń w tej kwestii.
Wybory prezydenckie w Polsce powinny
uzmysłowić wszystkim dorosłym, że  są
odpowiedzialni wobec własnych dzieci za ich
przyszłość i przyszłość planety. Po wyborach
parlamentarnych w Wielkiej Brytanii możemy
na 90% być pewni, że Brexit nastąpi.
Ostatnio parlament przegłosował „na tak” i
los Brytyjczyków spoczywa dzisiaj w rękach
Królowej Elżbiety. Zmiana sytuacji prawnej 
 spowoduje spore problemy dla Polonii w
Zjednoczonym Królestwie oraz dla
Brytyjczyków w Polsce. Szef Brytyjskiego
Rządu Boris Johnson zapewnia, że nie ma
żadnego zagrożenia dla Brytyjskich firm i
organizacji. Wyjście z Unii może
spowodować większą współpracę z USA czy
Kanadą. Jednakże linie lotnicze obsługujące
przeloty do tych krajów obawiają się nowych
regulacji, które będą z całą pewnością
kosztowne. Taki widok, według niektórych,
może zwiastować początek końca Unii
Europejskiej, jednak są głosy przeciwne, że
Unia  wzmocniła się. Czas pokaże. 



Dla miłośników sportu rok 2020 nie
będzie nudny. Już latem długo
wyczekiwane  Mistrzostwa  Euro 2020,
które po raz pierwszy odbędą się w 12
miastach i… 12 krajach. Dla
organizatorów będzie to nie lada
logistyczne przedsięwzięcie. Taki sposób
rozgrywania meczów spotyka się ze sporą
falą sprzeciwu i niechęci głównie wśród 
 kibiców, ponieważ będzie to powodowało
duże problemy z dojazdem z meczu na
mecz, ponieważ często odległości między
miastami będą wynosiły ponad 1000 km,
plus zmiany czasu. Spośród miast
gospodarzy Mistrzostw, największe
kontrowersje wzbudziło Baku, ponieważ
najbliższy od tej aglomeracji stadion Euro
w Bukareszcie leży w odległości 6 godzin
podróży samolotem.
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Ponadto sam kraj (Azerbejdżan) położony
jest na pograniczu Europy i Azji,
właściwie w Azji Zachodniej. Drugie
wielkie wydarzenie sportowe odbędzie się
w Tokio, mowa o letnich Igrzyskach
Olimpijskich odbywających się co 4 lata.
Duże szanse na medal mają Polscy
sportowcy, np. siatkarze, lekkoatleci czy
wioślarze. Igrzyska te spowodowały, że
Japonia chce dowieść swej
technologicznej świetności. Organizacja
tego przedsięwzięcia ma opierać się na
nowoczesnych, innowacyjnych
technologiach. Rok 2020 to dwanaście
miesięcy , które zbudują „silnik”
napędzający kolejną dekadę w tym
tysiącleciu. 
 

J. Robiński 



MOJE HOBBY. MOJE MARZENIA.

Nazywam się Marcin Saja i chodzę do
klasy 7a. Naukę gry na fortepianie
rozpocząłem w wieku 4 lat. Od 9 lat
kształcę się w Warszawskim Studiu
Artystycznym. Z sukcesami brałem udział
w wielu  ogólnopolskich i
międzynarodowych konkursach i
festiwalach pianistycznych. Jestem
trzykrotnym laureatem
Międzynarodowego Konkursu
Pianistycznego im. Beli Bartoka,
laureatem Międzynarodowego Konkursu
im. Juliusza Zarębskiego oraz laureatem
Międzynarodowego Festiwalu
Pianistycznego Mazowsze Chopina.
Występowałem między innymi w sali
balowej zamku w Łańcucie, a także w
Żelazowej Woli. W swoim repertuarze
posiadam utwory najwybitniejszych
kompozytorów, wśród nich Jana
Sebastiana Bacha i  Wolfganga
Amadeusza Mozarta. Szczególnym
uznaniem i atencją darzę kompozycje
Fryderyka Chopina. 
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Wykonuję utwory takie jak: Etiuda C-dur
op. 10 nr 1, Etiuda c-moll op. 10 nr 12
(Etiuda rewolucyjna), Polonez A-dur op.
40 nr 1 oraz Mazurek op. 7 nr 1
Chopina, a także Preludium i Fuga c-moll
z 1 tomu Das Wohltemperierte Klavier
Bacha oraz Marsz Turecki Mozarta.
Moja pasja powstała, gdy zacząłem
słuchać różnych wykonań moich
ulubionych kompozycji na fortepian w
aranżacjach różnych pianistów. To
dzięki temu gra na fortepianie stała się
moim hobby, które absorbuje większość
mojego  wolnego czasu. Poza tym lubię
grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze.
Jedyne co pamiętam z początków swojej
nauki to to, że na pierwszą lekcję
poszedłem z mamą. Nie mogę sobie już
przypomnieć okresu swojego życia, w
którym nie chodziłem na lekcje z gry na
tym instrumencie. Dobrze także
wspominam swój pierwszy występ.
Przypominam sobie, że zupełnie nie
byłem zestresowany i grałem moje
ulubione na tamten czas utwory. Lubię
występować przed publicznością i
zawsze cieszę się z takiej możliwości.
 

M. Saja



Uczeń w teatrze, teatr w szkole. Są
niecierpliwi, czasami krytyczni. Szukają,
chcą wiedzieć, mają potrzebę zmiany
siebie i swojego otoczenia. O kim mowa?
O młodych aktorach z Paryskiej. W
teatrze szukają schronienia między
innymi dzieci wrażliwe, takie jak Ania.
Uczennica klasy 7a nie kryje, że koło
teatralne pozwoliło się jej otworzyć,
uwierzyć w siebie, przezwyciężyć
nieśmiałość. Jak donosi magazyn
Reader's Digest wystąpienia przed
innymi są dla większości ludzi tak samo
stresujące jak śmierć czy samotność.
Oczywistym jest, że nie da się ich w życiu
uniknąć, stąd dobrze jest zmierzyć się z
wystąpieniami publicznymi np. podczas
lekcji lub na zajęciach dodatkowych, pod
okiem życzliwego nauczyciela. Teatr
uczy radzenia sobie ze stresem, kształci
pamięć, bogaci słownictwo, ośmiela
ucznia i buduje wiarę w jego
umiejętności. Daje też wiele innych
korzyści i raczej nie trzeba nikogo
przekonywać, że teatr jest w szkole
potrzebny. Na Paryskiej działania z nim
związane są ważną częścią życia
szkolnego. Warsztaty  teatralne,
spotkania z aktorami, w tym z
najwybitniejszymi jak Andrzej Seweryn,
dają dzieciom bardzo konkretną porcję
wiedzy jak interpretować tekst, na co
położyć nacisk, by widz nie tylko
zrozumiał przekaz, ale także zachwycił
się, coś przeżył, nad czymś zadumał. 

UCZEŃ  W TEATRZE, TEATR W SZKOLE.
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Wizyty w teatrach to z kolei szansa
przypomnienia sobie dzieł omawianych
na lekcjach, przyjrzenia się aktorom czy
podpatrzenia ich warsztatu.
Samodzielnie przygotowane
improwizacje (np. „Dziady” Adama
Mickiewicza) to kolejny etap edukacji
teatralnej na Paryskiej. Klasowe
przedstawienia, które powstają w
oparciu o uczniowski scenariusz, 
 wielogodzinne próby po lekcjach, wybór
muzyki, tworzenie scenografii – to
wszystko spaja niewielkie klasy i daje
dzieciom naprawdę mnóstwo satysfakcji. 



„Robiąc teatr”, młodzi  świetnie się
bawią. Z  twórczego niepokoju powstaje
coś niezwykłego, rodzą się nowe
przyjaźnie, ale i nowe pasje. Koło
teatralne działa w naszej szkole już
drugi rok i skupia głównie uczniów
obecnych klas siódmych. W zeszłym roku
zapaleńcy pod  moim kierunkiem 
 pokazali „Opowieść wigilijną” Dickensa,
a na koniec roku „Bajkę nie bajkę”
Władysława Sikory. W bieżącym roku
szkolnym koło teatralne wystawiło
„Skrzydełka” Małgorzaty Jokiel i już
szykuje kolejną premierę. „ Teatr daje mi
niesamowite emocje i pewność siebie” –
mówi Patryk Szewczuk z 7b. A Ania
Kobzdej dodaje: „Tworzymy razem
naprawdę niezwykłe wspomnienia”. Nic
dodać, nic ująć. 
 
 

Renata Mizeracka.
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SHORT STORY 
COMPETITION

Classes 6-8
 

“They were lucky to be alive.”
WHO?
WHY?
HOW?

WHEN?
WHAT?

 
Whether it is fact

or 
fiction, your assignment, 
as a budding writer for an 

international magazine,
is to prepare a short  

masterpiece in 
800 words or less. 

 
The only requirement is,

 that your story must 
end with the sentence

 “they were lucky to be alive.” 
 

The winning
entry will be published in 

“Kurier z Paryskiej” 
and both the winner and 

two close contenders 
will receive a book prize. 
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Entries close:
Monday

16 December 2019
 

Stories judged by:
Ms April & Ms Kamila

 
Winners announced:

Thursday
19 December 2019

 
 
Winner: ALEKSANDER KLIK – CLASS 7A
 
A long time ago, there was a boy called
Stefan. He had a small brother, Janek.
One day, they decided to go for a walk.
They wanted to go out of their
town and to a forest near it. Their
mother did not want to let them go
there, but after a very long and boring
conversation, she agreed.
 
They went to the forest. They played
together but after some time, they
realised they had become lost. They
started searching for a place to rest for
a while before they tried to find a way
home. It was getting late, and they were
very tired, thirsty and hungry. After
some time searching for a shelter, they
found a house. They went inside. They
thought there was no one there. They
were wrong. 
 

KAŻDY MA COŚ  DO OPOWIEDZENIA...



Stefan went inside first and he was
followed by Janek. The home was not
very welcoming, but it had some food,
that was not covered by mold, as well as
some water. They ate the food, drank
the water and slept for a while. They did
not realise one thing – they were not
alone in the house. Suddenly, they heard
a loud noise and woke up. Janek was too
scared to go anywhere, but Stefan went
downstairs and found out, that the
house was haunted by ghosts. He saw,
that on
the wall was a sentence written in
blood: Go out! Stefan screamed, but he
went
to Janek and took him out of the house.
 
They started running. They ran for 10
minutes and thought they ran away
from the danger. They were still very
scared, but did not panic. They tried to
find a way to their home. They walked
around in the forest and in three hours,
they found a street they recognised.
Their house was not far away from
there. They went to their home and
when they arrived, they were shocked.
Their house was completely destroyed.
The windows were cracked and there
were many holes in the wall. The door
was not there. Then, a storm started.
The boys were terrified. They went
inside and tripped on a cable. The roof
started falling on them. After a while,
they were unconscious. They woke up in
a hospital. A doctor saw them and
started talking to them. He said they
were laying unconscious next to their
house. After listening to the doctor,
they told him what had happened to
them, He didn't believe them. 
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He told them they were probably hit in
the head by something as they were
leaving the house, and that the whole
story was just a dream. The boys did not
agree with him but decided to stop the
discussion, because they had no chance
of convincing the doctor they were
right. They talked for a while and then
the doctor said something to them, that
really scared them - both of them had
some damage in their brain and if it
would not heal, then they could die.
After a few months, the doctor told
them, Stefan needed an operation, that
could be deadly, but that Janek did not
need it. Fortunately, Stefan survived.
No matter what happened before, they
were lucky to be alive. 
 
535 words
 



Runner up: OLGA MICHALSKA –
CLASS 7A 
 
Last summer I spent two weeks in a
camp on the Mazurian lakes. From the
beginning we enjoyed beautiful weather.
There was sun every day, with no clouds
in the sky. One day, I woke up earlier
than usual. It was so hot that I was not
able to sleep any longer. I checked the
time on my phone and it was 4 o'clock.
Then I saw that I was not the only one
who was not able to sleep. Maria, a girl
from the group was awake as well. We
went outside and decided to break the
camp rules and go for a swim in the lake.
It was still hot and quiet. Except for us,
everybody on the camp was fast asleep.
The ‘calm before a storm’ Maria said.
Then we went to the lake and had a
good time swimming together, feeling
free and powerful. After some time, we
decided to go back. We were in the
middle of our way to the beach when it
started. Huge dark clouds appeared in
the sky out of the blue. Thunder and
striking lightning preceded the huge
storm that arrived a few minutes later.
We were still in the water. Luckily there
was a dock nearby. We swam there as
quickly as we could and held onto it. I
cannot remember well what happened
next. It was still raining really hard and
we saw a lot of lighting strikes near the
lake. After some time, it suddenly
ended. The sun showed up again and we
swam back to the camp. On the beach
we saw our colleagues and even the
camp director. 
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They seemed very scared. I was not
surprised because I was scared too.
When we were getting out of the water,
we heard the camp director saying just
one sentence: ‘they were lucky to be
alive!’ 309 words
 



Third place: MAJA MARZEC –
CLASS 8 
 
It was a beautiful snowy day and there
were only a few days left before
Christmas. Sophie and her best friend
Heather were driving with Sophie’s
parents to her grandparent's house.
They were really happy and excited, but
soon everything was about to change.
When they finally arrived, they spent
some time talking to Sophie's
grandparents and resting. After that,
they decided to bake ginger bread
cookies. Everything was going great.
After that they started decorating them.
While they were doing it, Sophie's old
friend Rachel came. - Hi, what are you
doing here? It's been ages since I've
last seen you - said Rachel. - I'm
spending Christmas with my
grandparents and my friend Heather.
Wouldn't you like to stay and help us
decorate? - asked Sophie. - Of course, I
would love to - answered Rachel. They
finished decorating cookies together.
After that, they decided to decorate the
house. When they finished they also
decided to put out Christmas
decorations in the garden.
Unfortunately, they were not thinking
and they plugged in the Christmas lights
before they started putting them out. At
first nothing happened. They were
talking and having fun. They also
decided to have a snowball fight. 
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Then they wanted to come back to their
task, but unfortunately the lights were
broken in a few places and when they
touched it with their wet hands, they
suffered an electric shock. When Sophie
and Heather woke up, they found
themselves in hospital beds surrounded
by their family. Unfortunately, it turned
out that Rachel had been most affected
and she did not make it, however, they
were lucky to be alive. 
 
273 words
 
 



Special Mention - Native Speaker
of English: KAIA HAYKOWSKI –
CLASS 7B
 
It had been the worst in a hundred
years for bushfires in Australia. All of
the states reported many uncontrollable
fires that were raging throughout the
countryside. Thousands of people were
forced to leave their homes to burn, and
some had perished trying to save them.
The biggest problem is the water supply.
Australia is a dry country where 35% of
the land receives so little rainfall a year
(less than 500 millimetres) it is
classified, as arid or semi-arid. The
forests are tinder dry and the bush fires
start mostly through the carelessness of
people, or naturally from lightning
strikes. The results most often are, the
devastation of the forests, homes that
are close to the forests, and the
destruction of flora and fauna.
Particularly vulnerable is the Australian
Koala. Whilst being cuddly and much
loved by tourists, they are very slow
moving and sleep more than half a day,
and are not as alert to danger as other
animals. What is described next, is a
horrifying ordeal for one koala (in the
first person), with an out of control
bushfire that he had never encountered
before nor understood, as he had always
felt safe in his habitat choosing from the
finest eucalyptus leaves. This is his
frightening story: ‘It was so hot. I could
not see anything. 
 
 

P A G E  1 2

There was a strong smell that dried up
my throat. I heard loud, terrible
screams, and then I saw “it.” A bright
red and yellow light curling up the side
of the tree close to us. I climbed further
up the branch away from it. I was
frightened. I felt the tree I was on, was
moving, and I finally saw what was
happening. The glowing creature was
consuming the tree. What was it doing
and why? The tree and others like it,
had been our home as long as I could
remember. Without thinking I quickly
descended the tree and started to try
and fight the monstrous attacker, and I
was so close, when suddenly it struck
me. It was so painful. I had never
experienced anything like it before. I
yelped in shock and quickly clambered
higher up the tree, but as I was going
up, I saw one of the newborns on the
next branch. The “beast” began to
devour the tree and I knew I was not as
fast as it was moving. I could feel the
branches breaking underneath my feet.
Without thinking, I made a mighty leap.
I hardly caught the branch I was aiming
for, but when I did, I felt so relieved and
ran up and grabbed the frightened, Joey
(which is what you call a baby koala)
and placed him on my back. As I did
this, the branch we were standing on,
collapsed. The baby was dislodged from
my back but I managed to catch it and
ran even further up the tree. 



I saw that all the possible escape routes
were disappearing rapidly, but luckily
there was one more tree that appeared
stable enough, but was not so near to
me. After all I had dealt with until now,
I knew I could not let the little
passenger on my back, down. I went to
the farthest branch of the tree and
started climbing as I had never done
before, and when I thought I was high
enough, I jumped. It felt amazing. I felt
free (except for the fact the Joey was on
my back) and as though I had no care in
the world. That feeling of elation came
to an abrupt end as I smashed against
the side of the tree. The Joey was
clutching me firmly and seemed to be
uninjured. I was numb all over but
quickly recovered when I saw the forest
opening up in front of me. It was a
clearing with no grass and no burning
trees. I was so thankful, and quickly
scampered out to see some of my family
and friends. I took a second look and
was shocked to see they had not fared
as well as Joey and I, as they all had
cuts, bruises and burns. I also sadly
noticed some of them were missing,
including my brother. I gently let down
the Joey who was still holding on for
dear life. However, joy took hold when I
caught sight of my brother who had four
newborns with him, all unscathed, as far
as I could see. They were lucky to be
alive.
 
 746 words
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ŻARTY W SZKOLE

01  
 
Małgosia stoi przed nauczycielem i z trudem
powstrzymuje się od płaczu.
- Nie zasłużyłam na jedynkę...
- Masz rację, ale to najniższy stopień, jaki
przewiduje regulamin.

02  
 
Szkoła jest jak komisariat...Pytają Cię, a ty nic
nie wiesz.

04  
 
Czym różni się klasowy leser od kujona?
Temu pierwszemu dokuczają rodzice. Drugiemu
-
koledzy...

05  
Siedzą dwaj uczniowie:
- Wiesz, czasem ogarnia mnie wielka ochota, żeby
się pouczyć.
- I co wtedy robisz?
- Czekam, aż mi przejdzie.

03  
 
- Proszę wskazać na mapie Morze Czarne.
Uczeń milczy.
- To może Morze Czerwone.
Uczeń na to:
- Ależ panie profesorze - dziwi się uczeń - na
tej mapie wszystkie morza są niebieskie.

06  
Na lekcji plastyki pani kazała namalować swojego idola.
Kamil przyszedł do pani z
kartką.
A pani do Kamila:
- Co ty namalowałeś?
A Kamil odpowiedział:
- Kubackiego
- A gdzie on jest?
- Odleciał.
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SUDOKU


