
 

 
 
 

  

W numerze:   
 SZKOLNY JUBILEUSZ 
 KALENDARIUM 
 SPOTKANIE Z... 
 CZY ŚW. MIKOŁAJ ISTNIEJE? 
 KONKURS 
 KĄCIK HUMANISTY 
 WIZYTA W REDAKCJI 
 WIESZ, CZY NIE WIESZ? 
 HUMOR 
 KRZYŻÓWKI 
 

         GAZETKA  SZKOLY  PODSTAWOWEJ  NR 231  nr 1/2011 

              
 
 
 

                                                                                                                            Zeby było 
          ciepło, nie zimno. 

            Zeby ktoś nie zgasił 
           światła, 

żeby dotknąć  
   nie dotkniętych chwil 
   i żeby widzieć przyszłość                
   i przeszłość - 
   w Boże Narodzenie - 
   życzymy Wam,  
   Drodzy Czytelnicy 

 
REDAKCJA 
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NAJWAŻNIEJSZE  JESIENNE  WYDARZENIE 
W  SZKOLE  PODSTAWOWEJ  NR 231 

50 LAT MINĘŁO.... 
 
 

21 października 2011 r.                    
sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 231               

im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie 

wypełniła się po brzegi. W murach naszej placówki 

pojawiło się wielu znamienitych gości, bo okazja była 

szczególna – nasza szkoła obchodziła jubileusz                     

50-lecia samodzielnego istnienia. Takie „urodziny”            

to wyjątkowa  okazja!                                               

Obchody jubileuszowe rozpoczęto od uroczystego     

odsłonięcia ŚCIANY PATRONA, która została 

ufundowana przez społeczność szkolną z okazji 50-LECIA Szkoły Podstawowej nr 231                               

oraz przypadającą w tym roku 70-ROCZNICĄ śmierci Generała Mariusza Zaruskiego.                                                                                                                         

Odsłonięcia dokonał były wieloletni dyrektor szkoły Pan Piotr Sławiński. 

Następnie  Pani Dyrektor - Wanda Szczepańska 

zaprosiła gości  do  sali gimnastycznej, gdzie odbyła się 

uroczysta akademia, w której wzięli udział: Burmistrz 

Dzielnicy Białołęka Pan Piotr Jaworski, Pani Joanna 

Lubbe - Naczelnik Wydziału Oświaty, Pan Bartłomiej 

Wesołowski – przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty, Biskup Nominat Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Marek Solarczyk, dyrektorzy białołęckich placówek 

oświatowych. Na uroczystość przybyli także byli 

dyrektorzy naszej placówki tj. Pan Boleslaw Pruban, 

Pan Piotr Sławiński oraz Pani Renata Gorzkowska. 

Nie zabrakło również byłych nauczycieli, którzy przez lata pracowali w naszej szkole,  absolwentów 

„szkoły na Juranda”, rodziców i uczniów SP 231. Uroczystość uświetniła obecność pocztów 

sztandarowych szkół białołęckich.  

Dyrektor Szkoły Pani Wanda Szczepańska w swoim przemówieniu podkreśliła znaczenie szkoły 

w środowisku lokalnym na przestrzeni tych 50 lat, 

składając podziękowania tym wszystkim, którzy 

przyczynili się do powstania, rozwoju i tak wysokiego 

poziomu naszej placówki.  

Następnie głos zabrali zaproszeni goście: 

przedstawiciel Mazowieckiego Kuratora Oświaty Pan 

Bartłomiej Wesołowski, Biskup Nominat Marek 

Solarczyk. Obaj zwrócili uwagę na wyjątkową postać 

naszego patrona i na jego szczególne miejsce w historii 

naszego kraju. Następnie Burmistrz naszej dzielnicy 

Pan Piotr Jaworski w kilku słowach podkreślił rolę             

i znaczenie naszej placówki oświatowej i życzył nam dalszych sukcesów. Dopełnieniem słów o roli, 

znaczeniu i historii  naszej szkoły był zaprezentowany film nakręcony specjalnie na tę okazję. 

Publiczność poznała historię szkoły w latach 1917-1961 oraz okoliczności wybudowania nowego 

budynku  i utworzenia samodzielnej szkoły o numerze 231 w roku 1961, a następnie  jej pięćdziesiąt lat 

działania aż do dnia dzisiejszego.  

Drugą część uroczystości wypełnił program artystyczny. Na szkolnej scenie wystąpił chór 

ANIMATO pod kierunkiem Pani Donaty Kuzary oraz szkolny zespół instrumentalny. Niespodzianką 

był występ grona pedagogicznego naszej szkoły. 
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K  A  L  E  N  D  A  R  I  U  M 
 
 
 
 
 

26 wrześni[ 2011 
P O K A Z   T A Ń C Ó W   I R L A N D Z K I C H !                                                     
W naszej szkole wystąpiła grupa taneczna, która zaprezentowała piękno 

tańców z Zielonej Wyspy. Irlandia  kojarzy nam się z Dniem Św. Patryka, 

pięknie iluminowanymi rękopisami, kamiennymi krzyżami  i właśnie                     

z tańcem, niespotykanym gdzie indziej. My mieliśmy okazję zobaczyć go           

w wykonaniu zespołu  „Realtai” działającego w Gimnazjum nr 145 im. Jana 

Pawła II przy ul. Krasiczyńskiej na Bródnie. Trzy tancerki i jeden tancerz            

zaprezentowali typowe irlandzkie tańce. Występ został przyjęty owacyjnie,  

a specyficzny irlandzkie pląsy najwyraźniej bardzo spodobały się naszym 

uczniom i nauczycielom. Brawo! 
 

25 p[ździernik[ 2011 
M I Ę D Z Y N A R O D O W Y   D Z I E Ń   B I B L I O T E K                                
To coroczne święto czytelnictwa w tym roku obchodzono pod hasłem: Jeśli 

wiedzieć więcej chcesz,  w biblioteki progi śpiesz.  Przedsięwzięcie zostało 

zorganizowane  przez bibliotekę szkolną w dniach  26 -  28 października.            

W środę Koło Przyjaciół Biblioteki z klasy IV B pod  kierunkiem Pani 

Liliany Sacały-Trepczyńskiej oraz zespół ANIMATO prowadzony przez 

Panią Donatę Kuzarę  zaprezentowali znakomitą inscenizację  „Paweł 

Beręsewicz – dzieciom”, która w niezwykle przystępny sposób przybliżyła 

postać, a przede wszystkim twórczość Pawła Beręsewicza. 
 

28 p[ździernik[ 2011 
S P O T K A N I E   Z   P A W Ł E M   B E R Ę S E W I C Z E M                  
W piątek odbyło się  zapowiadane od dawna spotkanie autorskie z pisarzem 

Pawłem Beręsewiczem - autorem książek dla dzieci  i młodzieży, a także 

tłumaczem i leksykografem. Przebiegło w nietypowej atmosferze                           

i konwencji – pisarz prowadził rozmowy przy herbatce z niektórymi 

uczniami. Dotyczyły one przede wszystkim bohaterów jego książek, ale 

także okoliczności ich powstawania. Po spotkaniu można było zdobyć 

autograf naszego Gościa.  
 

27 p[ździernik[ 2011 
Ś L U B O W A N I E   K L A S    P I E R W S Z Y C H                                  
W poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 231 im. gen. Mariusza 

Zaruskiego w Warszawie przyjętych zostało 115 uczniów, z pięciu klas 

pierwszych. Uroczystego pasowania dokonała Dyrektor Szkoły – Pani  

Wanda Szczepańska. Następnie mali artyści w galowych strojach                        

i kolorowych biretach z przejęciem recytowali wiersze i śpiewali piosenki. 

Po występie nastąpiło UROCZYSTE ŚLUBOWANIE I PASOWANIE           

na uczniów. Na koniec wszyscy  udali się do stołówki szkolnej na słodki 

poczęstunek.  
 

25 listopada 2011                                                                                                                    
A N D R Z E J K I                                                                                                                                   
Andrzeju, Andrzeju, dziewcząt dobrodzieju, wolę swoją okaż, najmilszego pokaż...                                                        
Wieczór andrzejkowy zgromadził liczną grupę tych wszystkich, którzy 

chcieli oddać się tradycyjnej zabawie. Wróżb było co niemiara – tradycyjne 

losowania różnych przedmiotów, imion, zawodów...  W ten magiczny 

wieczór można  było  poznać imię wybranka lub wybranki serca, dowiedzieć 

się , jaki zawód  na  nas czeka, a nawet dokąd wybierzemy się  w wymarzoną 

podróż. Oczywiście wróżby były zaledwie dodatkiem  do szalonej dyskoteki 

andrzejkowej, która dostarczyła naszym uczniom wielu wrażeń. 

 
 Przygotowała: Sylwia Nowicka 
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D Y R E K T O R E M  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 231 

PANIĄ WANDĄ SZCZEPAŃSKĄ 
 

 

 

 

 

 

 

Od lutego 2009 roku sprawuje Pani funkcję 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 231                  

w Warszawie. Proszę powiedzieć,                 

co dla Pani w szkole jest najważniejsze. 

 
Dla mnie najważniejsi są oczywiście uczniowie. 

Po to istnieje szkoła – dla Was. Istotne są Wasze 

wyniki w nauce, a także Wasze bezpieczeństwo 

 i troska o to, byście  się dobrze tutaj czuli                 

i rozwijali.  Wszystko, co dzieje się w szkole – 

tak naprawdę kręci się wokół Was. Jako dyrektor 

placówki wspólnie z bardzo dobrymi 

nauczycielami dbamy o to, aby efektywnie  

zrealizować program nauczania, zaproponować 

Wam ciekawe zajęcia co sprawi, że                       

w przyszłości dobrze napiszecie sprawdziany, 

osiągniecie wysokie wyniki i rozwiniecie swoje 

zainteresowania, talenty i zdolności. Chcemy, 

byście opuścili mury tej szkoły z najlepszymi 

wynikami i aspiracjami  i z takim „bagażem”  

poszli dalej w świat. Nie wiem, czy wiecie, ale 

przez ostatnie trzy lata szóstoklasiści z naszej 

szkoły bardzo dobrze pisali sprawdzian, co 

zapewniło nam miejsce w najwyższym pułapie 

osiąganych w Polsce wyników. Zaledwie 4-5% 

szkół może pochwalić się takim osiągnięciem. 

Uważam, że to nasz ogromny sukces. Zatem 

najważniejsze dla mnie jest to, by ten wysoki 

poziom utrzymać i zapewnić bezpieczne                   

i przyjazne warunki nauki.  Szkoła bez agresji, 

za to z profesjonalną kadrą i miłą, przyjazną 

atmosferą – to główny cel moich działań                      

na stanowisku dyrektora.  

 

Mieszkamy i uczymy się w Dzielnicy 

Białołęka. Uczęszczamy  do szkoły, której 

historia sięga początków XX wieku.                         

W jaki sposób zamierza Pani – jako dyrektor 

placówki oświatowej – pielęgnować lokalną 

tradycję i historię? 
 

 

 

 

 

 

Jesteście u progu waszego życia i nie 

odczuwacie jeszcze tak bardzo upływającego 

czasu i że ten czas i ludzie  tworzą historię.                

W życiu bardzo ważny jest czas i to, jak go 

spożytkujemy, ale równie istotne jest miejsce,         

w którym przyszło nam żyć. Nasza szkoła 

znajduje się w Dzielnicy Białołęka. Zarówno 

szkoła jak i miejsce, w którym się znajduje, ma 

swoją historię i tradycję.  Niezmiernie ważne  

pozostaje to, abyście poznali historię tych 

terenów, tego miejsca, w którym przyszło Wam 

żyć, uczyć się i pracować. Zadaniem wszystkich, 

którzy mają wpływ na Wasze wychowanie, jest 

Wam to umożliwić, przekazać i zaszczepić                 

w Was miłość do swoich korzeni, tradycji               

i miejsc, które Was kształtowały                          

i wychowywały. Ja jako Dyrektor będę robiła 

wszystko, aby nasi uczniowie wiedzieli jak 

najwięcej o swojej szkole i swojej „małej 

ojczyźnie”. Pragnę, aby miłość do historii                    

i tradycji była kultywowana, gdyż te wartości 

decydują o naszej tożsamości, a ta jest tym co 

nas definiuje, kształtuje i ubogaca.  

 

Niedawno obchodziliśmy pięćdziesięciolecie 

samodzielnego funkcjonowania naszej 

szkoły. Jak wyobraża sobie Pani następne 

pół wieku placówki przy ulicy Juranda                

ze Spychowa 10? 
 

To chyba najtrudniejsze pytanie! Dość ciężko 

jest człowiekowi wyobrazić sobie kolejne pół 

wieku i ewentualne zmiany jakie mogą zajść. 

Mam jedno marzenie – żebyśmy nie odeszli                   

za bardzo od naszego aktualnego życia. Różni 

naukowcy czy futurolodzy mówią, że już 

niedługo odejdziemy w kompletną 

cyberprzestrzeń i poddamy nasze życie 

całkowitej modernizacji. Ja bym się na pewno            

w takim świecie źle czuła.   

 

 

 

S P O T K A N I E    Z… 
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Mam też nadzieję, że i nasza szkoła za bardzo się 

nie zmieni, bo najgorszą rzeczą, jaka się może 

szkole przytrafić, to zbyt szybkie i gwałtowne 

zmiany. Szkoła powinna być dla nas jak druga 

rodzina. Gdy wracacie do domu po jakimś 

dłuższym wyjeździe, to Wasi Rodzice, otoczenie 

wciąż jest takie samo. I podobnie powinno być 

ze szkołą.  Przypuszczam  też, że Wy - 

uczniowie obecnego rocznika - gdybyście chcieli 

za 20, 30 lat odwiedzić szkołę, to 

oczekiwalibyście zastać ją taką, jaką była                     

za Waszych czasów. Zmiany, jakie mogę sobie 

wyobrazić to np. większa liczba pomocy 

naukowych. Marzę o tym, aby dzieci                          

za kilkanaście lat mogły np. podczas lekcji 

przyrody wejść do profesjonalnej pracowni                      

i lepiej poznawać i zgłębiać tajniki tej dziedziny. 

Mam też nadzieję, że będzie lepsza komunikacja, 

bo tak naprawdę, gdyby wymyślono dobry 

środek transportu, to moglibyśmy w 5 minut 

dojechać do Zamku Królewskiego! 

Nie chcę  też zmian w kadrze pedagogicznej. Nie 

wyobrażam sobie też nauki przez Internet, bez 

indywidualnego kontaktu z nauczycielem, a więc 

mam nadzieję, że jeśli będą zmiany, to będą                

to zmiany naturalne wynikające z reguł życia               

i takie, które  ułatwią Wam zdobywanie wiedzy. 

 

Jaki uczeń jest dla Pani idealny? 

Mhmm... Na pewno nie jest to uczeń absolutnie  

nienaganny i świetny uczeń. Pewnie Wy 

myślicie, że ja lubię takie „idealne dzieci”, bo             

z takimi jest mało problemów. Cenię dzieci              

i młodzież kulturalną, niekoniecznie taką 

najlepszą i najzdolniejszą. Bardzo ważna jest dla 

mnie pracowitość i to przez jej pryzmat czasem 

na Was patrzę. Uczeń może być słaby, ale 

najważniejsze jest, aby systematycznie – nieraz 

bardzo ciężko – pracował. Tak więc recepta                 

na ucznia idealnego to: kultura, pracowitość, a 

także pogoda ducha oraz sympatia dla otoczenia.  

KWESTIONARIUSZ „JURANDZIKA” 
 

 

 

Pani Dyrektor, zbliżają się święta Bożego  

Narodzenia. Co chciałaby Pani w tym roku 

znaleźć pod choinką? 

 
Bardzo lubię dostawać prezenty, ale  nie typu 

patelnia czy garnek! Szalenie lubię osobiste 

upominki, np. biżuterię, kosmetyki i oczywiście 

książki. Mówiąc szczerze, to w tym roku 

chciałabym znaleźć pod choinką coś z biżuterii            

i mam nadzieję, że Mikołaj mnie odwiedzi, 

czego i Wam wszystkim serdecznie życzę.   

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO  

ZNAK ZODIAKU  

JAKO DZIECKO 
CHCIAŁAM BYĆ: 

 

ULUBIONA KSIĄŻKA  
Z DZIECIŃSTWA 

 

MOTTO  ŻYCIOWE  

CZŁOWIEK-AUTORYTET  

MUZYKA, KTÓRĄ 

SŁUCHAM 
 

PODRÓŻ  MARZEŃ  

ULUBIONA POTRAWA  

PRZYGODA ŻYCIA  

HOBBY  

Rozmowę prowadziły: Kalina Domińska 

i Michalina Zienkiewicz 

Zdjęcia: Aleksandra Bryk 
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Gruby i wesoły z czerwoną czapeczką… Istnieje naprawdę, czy to tylko wymysł rodziców? 

        Co roku, w święta Bożego Narodzenia, pod choinką znajdujemy sporą kupkę prezentów. Dorośli                

od małego opowiadają nam historię o grubym, starym mężczyźnie w czerwonym kombinezonie, który  

zawsze w Wigilię wyrusza saniami zaprzężonymi w latające renifery i oblatuje całą kulę ziemską rozdając 

dzieciom prezenty. 

„Uszaty” Mikołaj 

Według legend święty Mikołaj mieszka             

w krainie śniegu wraz z pomocnymi elfami                  

i panią Mikołajową.  Niektórzy powiadają,              

że owa „kraina lodu” to Laponia. Finowie 

oponują, ponieważ ich zdaniem ma on swoją 

siedzibę na górze Korvatunturi (Uszata Góra) 

w Finlandii. Dzięki temu, że wzniesienie 

przypomina ucho, Mikołaj może słyszed prośby dzieci. 

Druga strona medalu 

Z naukowego punktu widzenia to niemożliwe, by oblecied w ciągu 12 godzin cały świat, dlatego wielce 

prawdopodobne jest, że św. Mikołaj nie istnieje. 

Kwestia wiary 

Pani Ewa, matka trójki dzieci, tak się wypowiada na ten temat: „Gdy dziecko dorasta, samo dochodzi             

do wniosku, że to rodzice podkładają prezenty. Dorośli nie chcą, by ich wychowanek, przestał wierzyd             

w tak sympatyczną postad jaką jest Mikołaj”.  Inny rodzic zapytany o to, wyjaśnia: „Św. Mikołaj jest 

trochę zapracowany, więc czasem daje nam, rodzicom, prezenty lub pieniądze, za które możemy kupid 

wymarzony podarunek dla dziecka”. 

Cichociemny 

Jeśli ten sympatyczny starszy pan istnieje naprawdę, to dlaczego nikt nigdy go nie widział? Podobno 

Mikołaj nie chce zostad zdemaskowany, więc lepiej go nie podglądad – kto zobaczył świętego pod 

choinką nie dostaje prezentu. A jeśli to kolejna bajka wymyślona przez dorosłych, by dzieci nie dziwiły 

się, dlaczego nigdy nie mogły mu podziękowad  za podarunki? O konsekwencjach tej zasady Mikołaja, 

opowiedziała mi siedmioletnia Maja, uczennica klasy I F : „Niektóre dzieci w mojej klasie nie wierzą                 

w św. Mikołaja, bo nigdy nie widziały go na własne oczy. Nie chce się pokazad i dlatego trudno im                   

w niego uwierzyd”. 

  Czy św. Mikołaj istnieje? 
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 Święty Mikołaj 

widnieje w kulturze 

masowej jako starszy, 

puszysty pan z siwą 

brodą, za sprawą 

reklam . Został            

w 1930 r. 

spopularyzowany  

przez koncern      

Coca-Cola. 

Najbardziej 

charakterystyczny 

element stroju 

świętego Mikołaja - 

czerwona czapka                 

z białym pomponem, 

stała się jednym                      

z komercyjnych 

symboli świąt Bożego 

Narodzenia. 

Dowiesz się więcej             

na stronie .. 

Podsumowanie 

Podsumujmy więc wszystkie nasze informacje o św. Mikołaju: 

 nikt go nie widział 

 prawdopodobnie mieszka w Laponii lub w Finlandii 

 daje prezenty tylko grzecznym dzieciom 

 żyje z elfami, latającymi reniferami i panią Mikołajową 

 co roku w Wigilię Bożego Narodzenia rozdaje prezenty 

 

A co z dorosłymi? 

Zostaje nam jedno pytanie: Czy święty Mikołaj daje prezenty również 

dorosłym? Nasi rodzice co roku kupują podarunki dla ciod, babd, dziadków, 

wujków i wszystkich dojrzałych członków naszych rodzin. Większośd dorosłych 

osób ma pracę i własne pieniądze,  więc nie potrzebują pomocy Mikołaja. 

Mogą łatwo przewidzied, co osoba w ich wieku chciałaby dostad pod choinkę.  

Dziedmi byli dawno temu i nie pamiętają, o czym marzyli, gdy byli 

nastolatkami, a nawet jeśli, czasy się zmieniły, więc potrzeby również. Rodzic 

w naszym wieku pragnął nowego roweru, my zaś chcemy laptopa czy iPoda. 

Dorośli nie rozumieją naszych potrzeb – pomaga im w tym święty Mikołaj. 

Wierzyd czy nie wierzyd  - oto jest pytanie 

Sprawa dotycząca  św. Mikołaja jest trochę zagmatwana. Nikt tak naprawdę 
nie wie, czy on istnieje, ale jedno jest pewne – co roku  pod choinką czekają               
na nas prezenty. Każdy może mied na ten temat inne zdanie.   Pamiętajmy            
o tym, by je szanowad.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

             

Osobom nie wierzącym w św. Mikołaja 

polecam film „Ekspres polarny”. 

ADRESY DO ŚW. MIKOŁAJA: 

do Drøbak w południowej 
Norwegii:  
Julenissen’s Postkontor, 
Torget 4, 
1440 Drøbak, Norwegia 
 
do Rovaniemi w Finlandii:  
Santa Claus, Arctic Circle, 
96930 Rovaniemi, Finlandia 
 
do Canada w Kanadzie:  
Santa Claus, North Pole, 
Canada, H0H 0H0 
 
 

 

Michalina Zienkiewicz 
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K O N K U R S 
 

Czy widzicie te słodkie dzieci na fotografiach? A czy wiecie - kto to? Tak, tak ... to nasi nauczyciele! 

Tylko zdaje się ładnych parę lat wcześniej.... Czy rozpoznajecie uśmiechnięte buzie ze zdjęd? Wiecie, 

który nauczyciel znajduje się na danym zdjęciu? Jeśli tak, to koniecznie wypełnijcie kupon konkursowy 

dołączony do gazetki!  Na rozwiązanie konkursu czekamy do 31 stycznia 2012 r. Kupony proszę 

dostarczyd do redakcji szkolnej gazetki „Jurandzik” (sala 6  i 12). 

 

 

„CZY MACIE POJĘCIE, CZYJE TO ZDJĘCIE?” 

 

 

UWAGA!!! 

Na zwycięzcę czeka nagroda – 

niespodzianka! 
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Wśród tych wszystkich danych osobowych, podaliśmy nazwiska 

siedemnastu nauczycieli przedstawionych na zamieszczonych 

fotografiach. Mamy nadzieję, że to ułatwi Wam  właściwy wybór!!! 

 Panie: Wanda Szczepaoska, Anna Stróżecka-Szlachcic, Anna Czernik, Anna Cesarz, Elżbieta Jarymowicz, Katarzyna 

Jeż, Danuta Kalinowska, Anna Kazimierczuk, Donata Kuzara, Anna Lednicka, Beata Mizerska, Beata Murawska, 

Małgorzata Słowik, Katarzyna Stefaniuk , Zofia Zyśkowska      Panowie:  Artur Przyłucki, Dariusz Wierbiłowicz 

Patrycja Rasińska, Katarzyna Rostkowska, Wiktoria Rodak 
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AFORYZMY, SENTENCJE,   
C Y T A T Y 

 

 (…) Myślę o każdych zbliżających się dniach 
Bożego Narodzenia - niezależnie od czci, 
jaka budzi w nas sama nazwa tych świąt oraz 
ich istota, jeśli sprawy te w ogóle dadzą się 
rozdzielić - jako o dniach błogich, dniach 
przepełnionych dobrocią, duchem 
miłosierdzia, dniach radosnych. (...) 
 

                             Karol Dickens 

 
 
Wyjątkowe to święta, bo łączą ludzkie serca. 
Są to święta zgody, miłości, radości. 
Ludzie lgną do siebie, bo wspólnie chcą się 
radować i dzielić tym, co mają.  Gdy nie 
mogą świąt spędzić razem, łączą się myślami, 
telefonują do siebie, ślą życzenia. 
 

                         Aldona Rożanek 

 
Siano obrusem nakryte na stole -  
Białe opłatki -  
Ojca błogosławiące ręce -  
Serdeczne rozrzewnienie Matki -  
O niepowrotne wzruszenia dziecięce 
W rodzinnym kole! ... 
 
                                          Władysław Orkan 
 

Kochany Przyjacielu! 
Cały czas czuję zbliżające się Boże 
Narodzenie. To takie cudowne święto!  Jest 
czymś, co ożywia i ogrzewa nasze serca. To 
święto dla dzieci i rodziców, święto dla całej 
ludzkości. Przychodzi do każdego, kojarzy 
się z ciepłem i miękkością i pachnie jodłą, 
woskowymi świecami i piernikami – 
wszystkim, co jest i co jeszcze będzie. 
 

                             Paula Modersohn-Becker 

                               do Rainera Marii Rilke’go 

N A J W A Ż N I E J S Z E 
Ś W I Ę T A 

 

 

 Boże Narodzenie - w tradycji 
chrześcijańskiej to święto upamiętniające 
narodziny Jezusa Chrystusa. To liturgiczne 
święto stałe, przypadające na 25 grudnia. 
 
 Wielkanoc- najstarsze i najważniejsze 
święto chrześcijańskie upamiętniające 
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
 

 
 

 
 
 

 

 

      Ś W I Ę T A  MOGĄ  BYĆ: 

 
 państwowe 

 międzynarodowe 

 stałe lub ruchome 

 religijne 

 
 

 

P R Z Y S Ł O W I A 
 

 Pogoda na wigilię Narodzenia, 
   do Nowego Roku się nie zmienia. 
 

 Wigilia jasna, święty Jan ciemny, 
    obiecują rok przyjemny. 
 

 Jak w Wigilię z dachu ciecze, jeszcze  
   się zima długo  powlecze. 
 

 Jeśli w pierwszy dzień po Narodzeniu 
    dopiekało, będzie zima długo białą. 
 

Przygotowały: Silvana Cofre Abarza, 

Julia Kieczka i Katarzyna Szlachcic 



                                                  J U R A N D Z I K                                                    11                                                             
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

Jak najlepiej poznać pracę dziennikarza? Należy wybrać się                      

do redakcji profesjonalnego pisma! My – redaktorzy szkolnej 

gazetki „Jurandzik”-  zrobiliśmy to i w listopadowe 

przedpołudnie odwiedziliśmy  redakcję ogólnopolskiej gazety- 

„Rzeczpospolitej”. Do siedziby pisma, znajdującej się                         

w centrum Warszawy,  udaliśmy się pod opieką Pani Anny 

Czernik i Pana Artura Przyłuckiego. Przybycie do tego miejsca 

kosztowało nas dużo wysiłku, ale opłacało się!!!! Gdy już 

dotarliśmy do celu,  przywitał nas Pan Robert Lutomski – 

sekretarz redakcji, który okazał się fantastycznym 

gospodarzem i przewodnikiem zapoznającym nas z tajnikami 

pracy dziennikarza. Zaprosił nas do pomieszczeń, w których 

powstaje czasopismo. Zaczęliśmy od wysłuchania 

interesujących ciekawostek dotyczących redagowania                         

i wydawania gazety oraz pracy samej redakcji. Okazało się,                 

że w „Rzeczpospolitej”  pracuje obecnie ponad 500 osób.                  

Jest to ogólnopolski dziennik o charakterze informacyjno-

publicystycznym i ekonomiczno-prawnym. Nakład wynosi 

około 150 tys. egzemplarzy. 

Podczas tej wizyty dowiedzieliśmy się również, czym jest łamanie tekstu, jakie specjalizacje pojawiają 

się w tym zawodzie. Zdaliśmy sobie sprawę, że tworzenie 

gazety to niezwykle odpowiedzialna praca - czasopismo 

„robi się”  na bieżąco ciągu kilkudziesięciu godzin!  

„Rzeczpospolita” istnieje już 30 lat – tzn. w 1982 roku 

nastąpiło jej wydanie w nowej formule. Najważniejszą osobą  

w redakcji jest redaktor naczelny. Przed wydaniem każdej 

gazety zbiera się kolegium redakcyjne, na którym ustala się, 

jakie informacje pojawią się w danym wydaniu.  

Pan redaktor Dziennikarka chętnie udzielał nam odpowiedzi 

na wszystkie  interesujące nas pytania, a było ich całkiem 

sporo! Na zakończenie udaliśmy się do pokoju, w którym 

codziennie rano odbywa się kolegium redakcyjne. To tam 

podziwialiśmy egzemplarze „Rzeczpospolitej”, które ukazały 

się w ciągu ostatnich lat, a zawierały ważne dla Polski                       

i świata informacje. 

Dzięki tej wizycie uświadomiliśmy sobie, jak ciekawa 

jest praca dziennikarza oraz ile trudu wymaga redagowanie             

i wydawanie gazety.  

 

 

Odwiedziny w redakcji - 

ciekawym sposobem na poznanie zawodu 

d z i e n n i k a r z a 

 

Nina Kruszewska 

Alicja Młot 

Karolina Małachowska 

 

 

Zdjęcia: Pan Jacek Domiński 
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K O N K U R S   

FOTOGRAFICZNY 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

gazetki szkolnej „Jurandzik” 

zaprasza do udziału                               

w ZIMOWYM KONKURSIE  

FOTOGRAFICZNYM. Tematem 

konkursu są wariacje na temat:                         

Zimą w mieście też może być kolorowo!  

R E G U L A M I N 

 Konkurs adresowany jest do wszystkich 

fotografujących uczniów klas IV-VI.  

 W konkursie brane są pod uwagę 

wyłącznie zdjęcia wykonane aparatami 

analogowymi lub cyfrowymi , bez ingerencji 

żadnego programu graficznego.  

 

 Jeden uczestnik może zgłosić do konkursu 

1 zdjęcie. 

 

Termin zgłaszania prac konkursowych 

upływa 31 stycznia 2012 r. Zdjęcia należy 

przekazać do Pani Anny Czernik lub Pana 

Artura Przyłuckiego.  

Proszę dołączyć informację o autorze fotki 

(imię i nazwisko, klasa, miejsce wykonania 

zdjęcia i data)  

Ocena prac dokonana zostanie przez jury 

powołane przez organizatora. W jego skład 

wejdą nauczyciele, przedstawiciele 

„Jurandzika” oraz profesjonalny fotograf!!! 

 

Organizator przyzna trzy nagrody - 

niespodzianki. Zwycięskie zdjęcie zostanie 

zaprezentowane w następnym numerze  

naszego pisma!   

 

Zapraszamy do udziału w konkursie 

fotograficznym!!! 

 

Bierz szybko aparat do ręki  

i cykaj fotki dla naszej  

gazetki!!!!!! 

 

 

Katarzyna Szlachcic 

S A M O R Z Ą D   S Z K O L N Y 

2011/2012 

 
30 września 2011 roku odbyły się wybory  

do SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO.               

Do wyborów zgłosiło 

się  9 kandydatów                

z klas IV, V i VI.                       

Oddano 200 głosów,                  

z czego 12 było 

nieważnych.                         

Głosy rozłożyły się                       

w następujący sposób:  

 

     Marcin Chudek   (39 głosów) 

     Mateusz Robak   (34 głosy) 

     Katarzyna Szlachcic  (23 głosy) 

     Marta Wrzesień   (20 głosów) 

     Michał Smolicz   (16 głosów) 

     Patrycja Radzik   (15 głosów)  

     Hubert Majkowski  (14 głosów) 

     Dobrochna Weber  (14 głosów) 

     Dorota Kacprzyk  (13 głosów) 

 

Przewodniczący SU – Marcin Chudek  

Zastępca – Mateusz Robak 

Rzecznik Praw Dziecka – Katarzyna 

Szlachcic 

Sekcja dekoracyjna – 

Marta Wrzesień 

 

Sekcja dekoracyjna – 

Patrycja Radzik 

Sekcja sportowa – Michał Smolicz 

Sekcja sportowa – 

Hubert Majkowski 

Sekcja porządkowa – 

Dobrochna Weber 

 

Sekcja porządkowa – Dorota Kacprzyk  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Aleksandra Ryńska
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       WIESZ, CZY NIE WIESZ???  
                  KTÓRE KOLĘDY SĄ NAJBARDZIEJ ZNANE? 

W związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia byłyśmy ciekawe jaka kolęda jest 

najbardziej lubiana przez uczniów naszej szkoły. Przeprowadziłyśmy ranking pt. „TWOJA 

ULUBIONA KOLĘDA”. Oto jego wyniki: 

 
Miejsce Kolęda Ilość głosów 

1 Przybieżeli do Betlejem 27 
2 Dzisiaj w Betlejem 11 
3 Cicha noc 9 
3 Lulajże Jezuniu 9 
4 Wśród nocnej ciszy 8 
5 Pójdźmy wszyscy do stajenki 3 
5 Bóg się rodzi 3 
6 Gdy śliczna panna 2 
6 Anioł pasterzom mówił 2 
7 Jezus malusieńki 1 
7 Hej kolęda, kolęda 1 
7 W żłobie leży 1 

 
Głosowało 67 uczniów. Zdecydowanie wygrała kolęda „Przybieżeli do Betlejem”, która zdobyła 27 

głosów.  Jest ona wśród Was najbardziej znana i lubiana. Ciekawe czy nasi nauczyciele mają 

podobną opinię?  

Już myślimy nad pytaniami do następnego numeru. UWAGA!!! Będziemy Was „łapać” podczas 

przerw, więc bądźcie przygotowani.  

Aleksandra Mikołajczyk i Weronika Zyskowska 

 

 

KĄCIK    SPORTOWCA 
 

SUKCESY SPORTOWE  2009 – 2011         

W roku szkolnym 2009/2010 zdobyliśmy: 

II miejsce w dzielnicy w piłce ręcznej 

II miejsce w UEFA GRASSROOTS DAY 

 

 

W roku szkolnym 2010/2011 zajęliśmy: 

I miejsce w dzielnicy w tenisie stołowym  

dziewcząt 

II miejsce w pływaniu dziewcząt i chłopców 

II miejsce w dzielnicy w tenisie stołowym  

chłopców 

III miejsce w biegach przełajowych 

III miejsce w piłce koszykowej dziewcząt 

 

CICHA NOC 

DZISIAJ W 

BETLEJEMKM 

PRZYBIEŻELI                

DO BETLEJEM 

W naszej szkole działa KLUB 

SPORTOWY UKS Białe Orły 

Warszawa 

Treningi odbywają się  

w szkole podstawowej   

przy ul. Ostródzkiej 175            

i ul. Łabiszyńskiej. 

W klubie trenują zawodnicy                     

z roczników od 1997 do 2005. 

Z naszego klubu zawodnik Adrian 

Gapczyński został powołany                       

do reprezentacji Polski rocznika 1997. 

Serdecznie zapraszamy na stronę 

internetową Białych Orłów 

www.bialeorly.com.pl    

 Dawid Toczyski 

http://www.bialeorly.com.pl/
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- Co dostałeś na gwiazdkę? 
- Trąbkę. 
- Mówiłeś, że dostaniesz 
lepsze prezenty! 
- To super prezent! Dzięki 
niej zarabiam codziennie     
złotówkę! 
                     - W jaki sposób? 
                     - Tata mi daje,  
                     żebym 
                     przestał trąbić! 
 

 

 

Przed świętami                      
św. Mikołaj                           
rozdaje prezenty na ulicy.  
Jasio po otrzymaniu jednego                
z nich mówi: 
- Święty Mikołaju, dziękuję ci    
za prezent. 
- Głupstwo - odpowiada święty 
Mikołaj. - Nie masz mi za co 
dziękować. 
- Wiem, ale mama mi kazała. 

 

 
Jasio krzyczy  
na cały głos: 
- Święty Mikołaju,  
przynieś mi zdalnie 
sterowanego robota! 
Mama: 
- Dlaczego tak 
wrzeszczysz? Przecież św. 
Mikołaj słyszy każdy szept. 
- Ale tatuś jest w sąsiednim 
pokoju i może nie usłyszeć. 
 

 

 

Jasio mówi do mamy: 
- Mamusiu, chciałbym                 
ci coś ofiarować pod choinkę. 
- Nie trzeba syneczku. Jeśli 
chcesz mi sprawić 
przyjemność, to popraw 
swoją jedynkę z matematyki. 
                                               
- Za późno mamusiu.                       
Już ci kupiłem                       
perfumy! 

 

Wyboru  dokonały: Karolina 
Domosud, Natalia Domosud 
i Julia Bobel 
 

 

Rozmawiają przedszkolaki: 
 
                   - Czy masz już  
                     choinkę? 
                   - Mam, ale 
                     sztuczną. 
                   - A święty  
                  Mikołaj był już   
u ciebie? 
- Był, ale też sztuczny 
 

 

Burek mówi do Azora: 

 
- Już nie mogę się doczekać 
tych świąt! 
- Dlaczego? 
- Nie dość, że dostanę dwa 
worki świeżuteńkich kości, to 
jeszcze ludzkim                               
głosem będę                             
mógł  powiedzieć                  
swojemu  panu,                      
co o nim myślę! 

 

 
Jak blondynka zabija karpia 
na wigilię?  
Topi go. 

 

          Lekcja  
          wychowawcza. 
          Nauczycielka 
          pyta dzieci, kim 

chciałyby zostać, kiedy 
dorosną. Dzieci wymieniają 
zawody piosenkarza, aktora, 
strażaka, policjanta... tylko 
Jasio mówi, że chciałby 
zostać św. Mikołajem. 
- Czy dlatego, że rozdaje 
prezenty? - pyta 
nauczycielka. 
- Nie. Dlatego, że pracuje 
tylko jeden dzień w roku! 
 

http://kawaly.tja.pl/?k=jqotoz
http://kawaly.tja.pl/?k=jqotoz
http://kawaly.tja.pl/?k=jqotoz
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1. 

             

 

       

2. 

       

      

3. 

        

      

4. 

        

   

5. 

           

     

6. 

          

 

 

1. „...Wigilijna'' , którą napisał Charles Dickens 
2. Obchodzimy ją 24 grudnia  
3. Wypatrujesz jej na niebie w wieczór wigilijny 
4. Śpiewasz je w okresie bożonarodzeniowym  
5. Złożyły hołd  Jezusowi w stajence 
6. Ozdabiasz ją przed świętami  
 
 

 

 

1. 

           

  

2. 

           
3. 

             

    

4. 

         

    

5. 

         

     

6. 

        

   

7. 

           
 
 
1. Zawiązujesz ją na  prezencie    
2. Kolęda „...noc'' 
3. Urządzasz go wspólnie z przyjaciółmi zimą  
4. Przynosi prezenty  
5. Śpiewają kolędy  
6. Pada tylko zimą 
7. Okrągła, wieszasz ją na choince  
 
 
 

 

Przygotowały: Nina Kruszewska i Alicja Młot 

 



                                                                                                                                                                                                                                                       

Numer przygotowali: Silvana Cofre Abarza,  Julia Bobel, Aleksandra Bryk, Kalina Domioska, 
Karolina Domosud, Natalia Domosud, Marianna Drewniak, Damian Kalinowski, Julia Kieczka, 
Nina Kruszewska, Barbara Majer, Karolina Majchrowska,  Karolina Małachowska, Aleksandra 
Mikołajczyk, Sebastian Milewski, Alicja Młot, Aneta Mroczek, Sylwia Nowicka, Filip Nowicki, 
Patrycja Rasioska, Aleksandra Reźbik, Wiktoria Rodak, Katarzyna Rostkowska, Aleksandra 
Ryoska, Łukasz Sołtanowski,  Katarzyna Szlachcic, Dawid Toczyski, Marta Wrzesieo, Michalina 
Zienkiewicz, Weronika Zyskowska, Pani Anna Czernik, Pani Małgorzata Słowik                                         
i Pan Artur Przyłucki 
 

„Jurandzik” Gazetka Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie                                  

Adres redakcji: ul. Juranda ze Spychowa 10,  03-257 Warszawa  e-mail: jurandzik@gmail.com 

Z PRZYMRUŻENIEM OKA….. 
 

NASZA SZKOŁA I PUZLE  ALBO OBRAZ – DLACZEGO NIE! 

 

NASZA PANI DYREKTOR NA OKŁADCE VOGUE                                  
CZY BILBORDZIE – DLACZEGO NIE! 

 



 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE 
oże Narodzenie to grudniowe święto          
upamiętniające narodziny Chrystusa. 
Poprzedza je okres trzech tygodni  

(zwanych także 
czterema niedzielami) 
który nazywa się 
adwent. Jest to czas 

modlitwy i skupienia oraz oczekiwania na 
narodziny Jezusa Chrystusa. W kościele 
rzymskokatolickim i greckokatolickim Boże 
Narodzenie obchodzone jest 25 i 26 grudnia. 
24 grudnia obchodzimy Wigilię Bożego 
Narodzenia, podczas której spożywana jest 
tradycyjna wieczerza składająca się z 
dwunastu potraw: barszczu czerwonego, 
zupy grzybowej, pierogów z kapustą i 
grzybami, karpia, krokietów, uszek, pierogów 
ze śledziem, klusek z makiem, sałatki 
śledziowej, ryby po grecku. Na niektórych 
stołach mogą znaleźć się inne potrawy, w 
zależności od regionu Polski, tradycji domu 
itp. Podczas wieczerzy dzielimy się opłatkiem 
życząc sobie wesołych świąt i szczęśliwego 
nowego roku. Na wigilijnym stole zostawiamy 
zwykle nakrycie dla nieznanego gościa. 

Jedną z najważniejszych świątecznych 
tradycji jest choinka. Zwyczaj ten polega na 
strojeniu drzewka iglastego (zwykle jodły lub 
sosny) w bombki, światełka, łańcuchy                       

i gwiazdę. Dzieci 
wierzą, że                    
w wigilijną noc 

przylatuje                  
na zaczarowanych 
saniach Święty 
Mikołaj i rozdaje 

prezenty.                    
W Wielkiej Brytanii przychodzi Santa Claus, 
w Danii Julemanden, we Francji- Papa Noel, 
w Rosji- Dziadek Mróz, a we Włoszech- 

Staruszka Befana. Żeby Święty Mikołaj 
przyniósł prezent, trzeba przez cały rok być 
grzecznym i jesienią napisać list z listą 
upominków, które chciałbyś dostać.                   
W przeciwnym razie nie dostaje się 
prezentu lub znajduje się pod choinką rózgę.  

Kolejnym polskim zwyczajem są Jasełka. 
Jest to przedstawienie opowiadające             
o narodzinach Chrystusa. Wystawiane są                 
w szkołach, przedszkolach, kościołach itp.      
Jasełkach występują: Maryja, Józef, anioły,  

Trzej Królowie, 
pasterze, owce, 
osły i inne 
zwierzęta. Można 
też dodawać 

postacie według własnego uznania. Znany jest 
też zwyczaj chodzenia po domach z szopką. 
Dzieci przebrane za anioła, diabła, Maryję, 
Józefa i inne postacie z Jasełek chodzą po 
domach i śpiewają kolędy. Są to tzw. 
Kolędnicy. 

 W Wigilię o północy w kościele odprawiana 
jest bożonarodzeniowa Msza św. zwana 
Pasterką. Trwa ona zwykle około dwóch 
godzin i śpiewane są na niej kolędy. Pasterka  

upamiętnia 
oczekiwanie 

i modlitwę 
pasterzy 

zmierzających ku Betlejem. To jedna            
z najważniejszych polskich świątecznych 
tradycji.   

       

Aleksandra Ryńska                     

B


