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Na twej sukni Twórca świata namalował akwarelą 
Łany zbóż złociste, gdy się w słońcu mienią. 
Wiatrem sennym z rana jak grzebieniem uczesane, 
Puchem chmurek bladych, miękkich do snu co noc otulane. 

 
Gęste lasy pachnące, bory pełne zwierza, 
Wisłę krętą, długą, wartką, gdy do morza zmierza. 
Gniazdo z boćkiem, sadów lica rumieńcem oblane. 
Łąki wiosną, kiedy w barwne kwiaty są odziane. 

 
Szarą farbą pokrył granitowe Tatry wielkie, 
A gdzieniegdzie dla ozdoby śnieżne bieli dał kropelkę. 
Smukłe szczyty w mgłach skąpane nakreślił dokładnie, 
Prezentują się wyniośle, mistycznie i ładnie. 

 
Srebrem zrosił całe w pianie gniewne morskie fale, 
Wbiegajace na brzeg plaży piaszczystej wytrwale. 
Głębie jezior, wód odmęty granatem podkreślił, 
A z potoków uplótł warkocz i wśród gór umieścił. 

 
Spojrzał Twórca na swe dzieło, na ten kraj wspaniały. 
Piękna jesteś nasza, Damo z Orłem Białym! 

 
 
 
 
 

 
 

 
Autor wiersza jest tegorocznym laureatem XI edycji 

Miejskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego               
Za każdy kamień Twój pod hohorowym patronatem 

Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

 
 

 

 

Autorka pracy: 
Julia Studzińska 

klasa IV E 
 

 

Piękna                                                                      
nasza Polska  

cała 
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        NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 

 

Imię i nazwisko: Ewa Burda 

Znak zodiaku:  Panna                                                                                                         

Ulubiona dyscyplina sportowa: nordic walking 

Zainteresowania: czytanie książek, zielarstwo, zdrowe odżywianie 

Ulubiona potrawa: zupa pomidorowa, naleśniki gryczane 

Muzyka, którą chętnie słucham: poezja śpiewana, muzyka religijna 

Ulubiona książka: różne 

Podróż marzeń: dookoła świata 

Maksyma życiowa: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj 

                                                                              
         

 
 

 

 

 Imię i nazwisko: Katarzyna Nowicka 

   Znak zodiaku: Bliźnięta 

 Ulubiona dyscyplina sportowa: bieganie 

 Zainteresowania: podróże, historia, literatura 

 Ulubiona potrawa: wszystko, gdzie jest czekolada 

 Muzyka, którą chętnie słucham: poważna, pop 

 Ulubiona książka: P. Süskind „Pachnidło”, D. Loreau „Sztuka prostoty” 

      Podróż marzeń: Ameryka Południowa 

 Maksyma życiowa: Kto nie ryzykuje, ten nie wygrywa 

           

 

      

      

    Imię i nazwisko: Kamila Klonowska 

Znak zodiaku: Rak 

Ulubiona dyscyplina sportowa: fitness 

 Zainteresowania: zdrowe odżywianie, fitness, psychologia 

Ulubiona potrawa: szparagi w każdej postaci  

Muzyka, którą chętnie słucham: rock 

Ulubiona książka: ,,Mistrz i Małgorzata” Michaił Bułhakow  

Podróż marzeń: Kuba 

Maksyma życiowa: Powiedz mi - a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, 

                                    pozwól mi zrobić – a zrozumiem. 

 
 

 

 

 
 

    Imię i nazwisko: Anna Tymcio 

    Znak zodiaku: Lew 

 Ulubiona dyscyplina sportowa: jazda na nartach i pływanie 

    Zainteresowania: psychologia, sztuka, moda, design 

    Ulubiona potrawa: sałatka grecka 

Muzyka, którą chętnie słucham: Peter Gabriel, Genesis, Depeche Mode,         

Scorpions, Anna Maria Jopek, Anita Lipnicka 

    Podróż marzeń: Maroko 

    Ulubiona książka: „Biegnąca z wilkami” Clarissa Pinkola Estes 

                                              Maksyma życiowa Nie wiem co to jest talent. Sukces osiągają ci, którzy  

                                                            potrafią się zmusić.  ( J.W Goethe) 

 

 

Nauczyciel religii 

Nauczyciel biologii i chemii 

Nauczyciel języka angielskiego  

Przygotowały: Julia Olek i Alicja Oskroba 

Nauczyciel języka niemieckiego 



                                                  

                                                                                  J U R A N D Z I K                                                   3                                                               

 
 

 

 

 
 

 
IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZYCIELA 
Pani/Pan: 

ULUBIONY/NAJPIĘKNIEJSZY ZAKĄTEK POLSKI: 
 

Anna Dziewulska Pojezierze Suwalsko-Augustowskie 
Beata Bieryło Kaszuby 
Barbara Budek Wielkopolska 

Małgorzata Słowik Morze Bałtyckie 
Beata Murawska Pomorze 
Małgorzata Białek Augustów – Jezioro Necko 
Marta Beczek Wybrzeże 
Paweł Bielski Mazury 

Ewa Burda Góry 
Joanna Ceglarz Tatry 
Łukasz Chełchowski Kraków 
Katarzyna Czernicka-Kujawska Nowe Miasto nad Pilicą 
Anna  Czernik Jura Krakowsko-Częstochowska 

Andrzej Dawidow Kaszuby 

Anna Dąbrowska Wrocław 

Łukasz Dąbrowski Bieszczady 

Dariusz Dobrzyński Morze Bałtyckie 

Ariel Dziergas Morze Bałtyckie 
Krystyna Facon Pomorze – Kołobrzeg, Dźwirzyno 
Anna Goleman Tatry 
Agnieszka Jałowiec Świętokrzyskie 

Elżbieta Jarymowicz Podlasie 
Sylwia Jezierska Bieszczady 

Anastazja Kaczmarczyk Tatry 

Renata Karaźniewicz Małopolska 
Anna Kazimierczuk Wybrzeże  
Marzena Kądziela Suwalszczyzna 
Kamila Klonowska Lubelszczyzna 
Zofia Kłosińska Karkonosze 

Agnieszka Koczkodaj Mazury 
Anna Król Roztocze 
Elżbieta Kucharska Pojezierze Suwalskie 
Donata  Kuzara Bieszczady 
Elżbieta Lużyńska- Tąkiel Podhale 

Wiesława Maranowska Królewo koło Płońska 

Agnieszka Maślanka Piwniczna 

Beata Mizerska-Wróblewska Morze Bałtyckie 

Karolina Nowak Mazury 
Katarzyna Nowicka Mazury 
Małgorzata Piliszek-Zielińska Trójmiasto 
Artur Przyłucki Bieszczady 
Renata Radzikowska Mazury 
Bogumił Rylewicz Brańszczyk nad Bugiem 

Monika Sadłek Bieszczady 
Weronika Sobotka Dolina Dolnej Narwi 
Maria Smuga Pieniny 
Beata Świerżewska-Daszkowska Tatry 
Ojciec Grzegorz Szczygieł Roztocze 

Rafał Szewczyk Warszawa 
Justyna Traczyk Puszcza Kampinowska 
Lilianna Trepczyńska-Sacała Ojcowski Park Narodowy 
Marta Trzaskalska Warmia i Mazury 
Ewa Tutak Bieszczady 
Marta Wojtkowska Białowieża 

Hanna Zalewska Bieszczady 
Zofia Zyśkowska Wybrzeże 

 

 

PIĘKNA  NASZA  POLSKA  CAŁA…       
          W związku z realizowanym całorocznym projektem    

                                zapytaliśmy dyrekcję i pedagogów o najpiękniejszy zakątek  

                                naszego kraju. Poniżej przedstawiamy wyniki ankiety  

                                A Wy, Drodzy Czytelnicy,  które z  tych miejsc już znacie?  
                                Zachęcamy do podróży  i życzymy niezapomnianych wrażeń !! 
 
 

 

 

Przygotowały: Julia Glinka, Maciej Głowania i Marta Zychewicz 

 

 
 

NIETYPOWE  MUZEA W POLSCE 
 
Muzeum Guzików w Łowiczu 
Stała ekspozycja: „Galeria Łowicka"               
ul. Stanisławskiego 10 
 
Muzeum Domków dla Lalek 
Gdzie: Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, 
Plac Defilad 1 
 
Muzeum Mydła i Historii Brudu 
Gdzie: Bydgoszcz, ul. Długa 13-17 
 
Muzeum Dobranocek  
Gdzie: Rzeszów, ul. Mickiewicza 13 
 
Muzeum Produkcji Zapałek                            
Gdzie: Częstochowa, ul. Ogrodowa 68 
 
Muzeum Żaby  
Gdzie: Kudowa Zdrój, ul. Słoneczna 31 
 
 

 
 

 
 

 

POTRAWY REGIONALNE 
 

Podczas podróży szukamy nie tylko 
pięknych krajobrazów, ciekawych 
zabytków czy muzeów, ale również 
SMAKÓW. Niepowtarzalne smaki to 
przede wszystkim Polska – wielość potraw 
odmiennych zależnie od regionu, który 
wybierzemy. Kuchnie regionalne 
zachwycają i to one często są jednym              
z argumentów, by pojechać na weekend 
na Suwalszczyznę, Podlasie czy                       
do Białowieży. 
 
Dziesięć regionalnych potraw 
 KARTACZE – Suwalszczyzna, Mazury 
 BABKA ZIEMNIACZANA –  
    Suwalszczyzna, Podlasie, Mazury 
 MROWISKO i SĘKACZ  –   
    Suwalszczyzna 
 HALUSZKI – Białowieża 
 PYRY z GZIKIEM – Wielkopolska 
 MOSKOLE – Podhale 
 OSCYPKI, BUNDZ  – Podhale 
 CEBULARZ – Lubelszczyzna 
 ROLADA, KLUSKI ŚLĄSKIE, MODRA  
     KAPUSTA – Śląsk 
 SMAŻONE i WĘDZONE RYBY – Bałtyk 
 
Życzymy „smacznych”, niezapomnianych               
i pełnych wrażeń  podróży po Polsce :) 
 

 
 

  
 
 

 
 
 

Pieśń „Piękna nasza Polska cała” zaliczana jest do pieśni patriotycznych. Powstała                    
w 1830 roku,  jednak o okolicznościach w jakich została napisana, nie ma wielu 
informacji. Pewne jest, że ukazała się w 1833 roku w zbiorku „Pieśń Janusza” 
Wincentego Pola. „Piękna nasza Polska cała” to pieśń o melodii ludowej w tempie 
mazura. Tekst wychwala polskie krajobrazy, kulturę i tradycje. 
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20 – 24 maja 2019                             

KLASA VII C, V A i V C  

Morze Bałtyckie  Krynica Morska 

Pierwsza grupa wybrała wielodniową wycieczkę na Północ Polski. 

Uczniowie odpoczywali w Krynicy Morskiej. To  urokliwe  miasto 

w województwie pomorskim na Mierzei Wiślanej, między Zatoką 
Gdańską a Zalewem Wiślanym. Ciekawy program spowodował, że 

czas szybko minął. Uczniowie z pewnością zapamiętają wspinaczkę                           

na Latarnię Morską (30 m) oraz wycieczkę do Gdańska, gdzie 

zwiedzili Europejskie Centrum Solidarności oraz Starówkę i Katedrę. 

Spacerowali brzegiem Mołtawy. Byli także we Fromborku – dawnej 

siedzibie biskupów warmińskich, a tam oglądali Muzeum Mikołaja 

Kopernika.  Atrakcję stanowiła też wizyta w planetarium. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 – 24 maja 2019                             
KLASA IV B i V D 
Pojezierze Gnieźnieńskie  Skorzęcin 

Dwie klasy postanowiły zwiedzić Wielkopolskę. Miejscem docelowym 

był Skorzęcin - malownicza wieś położona w gminie Witkowo. 

Interesująca okazała się wycieczka  do Biskupina oraz dzień rycerski – 

inscenizacja scenek rodzajowych  z historii Polski i pierwszych 

Piastów. Ważnym punktem był wyjazd do Gniezna - pierwszej stolicy 

Polski, gdzie uczniowie  podziwiali Katedrę Gnieźnieńską wraz ze 
Wzgórzem Lecha. Ogromne zainteresowanie wzbudziły słynne Drzwi 

Gnieźnieńskie – unikatowy zabytek romańskiej sztuki odlewniczej,                    

a także pomnik Bolesława Chrobrego. To była niezwykła historyczna 

przygoda na przepięknym Pojezierzu Wielkopolskim. 

 
 
 

 

27 – 31 maja 2019                             

KLASA IV F, VI C, VI E i VI D  
Kaszuby   Gołuń 

Czwarto- i szóstoklasiści obrali kierunek na Kaszuby. Odpoczywali                  

w gminie Kościerzyna na terenie Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego 

wśród lasów i nad jeziorem Gołuń. Uczestniczyli  w wielu atrakcjach 

przygotowanych przez organizatora: zwiedzali Kaszubski Park 

Etnograficzny, uczestniczyli w rejsie statkiem po okolicy, podziwiali 

piękne krajobrazy z rowerów wodnych, grali w softball, tenisa, tańczyli 

zumbę oraz wzięli aktywny  udział  w turnieju archery tag oraz water 

bombs. Niezwykle zajmujące były przejażdżki rowerowe i gry 
integracyjne! To był niezapomniany odpoczynek i fantastyczne zajęcia 

sportowo-rekreacyjne. 

 
 

 
 

 
 

 

27 – 31 maja 2019                             

KLASA V F, VI A, VI B i VII B 

Pieniny  Niedzica  

Cztery klasy postanowiły wybrać Południe naszego kraju                        

i wraz z nauczycielami spędzili majowy czas w przepięknych okolicach 

Niedzicy i Czorsztyna. Pieniny to niezwykle urokliwe pasmo 

górskie w łańcuchu Karpat. Podczas pobytu uczestniczy zdobyli 

najwyższy szczyt Pienin Środkowych - Trzy Korony, 982 m n.p.m., 
odbyli rejs statkiem po Zalewie Czorsztyńskim, dotarli do ruin 

gotyckiego zamku z XIV wieku, położonym na wzgórzu                     

nad Dunajcem i zachwycali się średniowieczną warownią – Zamkiem 

Niedzica. Poza tym korzystali z aktywności fizycznej i uczestniczyli        

w wielu różnych atrakcjach na świeżym powietrzu. 

NASZE SZKOLNE ESKAPADY PO POLSCE   
 
Podróżowanie sprawi, że zaniemówisz z wrażenia, a potem zamienisz się w gawędziarza. 
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POLSKO-WŁOSKIE SPOTKANIE W SP 231 

 

W dniach 28 maja - 4 czerwca 2019 r. do Polski przybyła 20-osobowa grupa                       
i dwie nauczycielki z „C.Colombo” w Taranto – położonej w pięknej Apulii                                                                        

szkoły, która nawiązała z nami w tym roku międzynarodową współpracę.                   

W stolicy Polski na włoską młodzież czekało wiele atrakcji. W czasie 
czterodniowego pobytu spotkali się z białołęckimi rodzinami i nawiązali 

kontakty z polskimi przyjaciółmi. Odbyli spotkania w naszej szkole, w czasie 

których wspólnie uczyli się śpiewać piosenkę ludową „Szła dzieweczka                              
do laseczka” i tańczyć taniec Chocolate choco chocko oraz zagrali  w  Escape 

Room – oparty na wiedzy o królowej Bonie Sforza – władczyni Polski 

pochowanej w Bari, włoskim regionie naszych gości. Włosi zwiedzili także 

najbliższą okolicę  – Zieloną Białołękę oraz Warszawę – podziwiali Łazienki, 
Wilanów, spacerowali uliczkami Starego Miasta i wyjechali na taras widokowy 

Pałacu Kultury i Nauki. Zachwyciły ich polsko-angielsko-włoskie warsztaty w Zamku Królewskim prowadzone                              

przez Pana Daniela Artymowskiego. Pobyt w Warszawie zakończył się sobotnim piknikiem i wspólnym 
grillowaniem, śpiewem, tańcami oraz pokazem…. karate. W niedzielę nasi 

goście wraz z opiekunkami i uczniami naszej szkoły udali się na polsko-włoską 

wycieczkę   do grodu Kraka, w którym zwiedzili Kościół Mariacki, Sukiennice 

i dziedziniec Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Wawel. Odbyli spacer                     
po krakowskim Kazimierzu   i Drogą Królewską. Wizytę w Polsce zakończyli 

niezwykle wzruszającym pobytem w Oświęcimiu,                                w czasie którego 

grupy zwiedziły Muzeum Męczeństwa  i Martyrologii – Miejsca Pamięci 
Auschwitz- Birkenau. To na długo pozostanie w ich  pamięci i sercach.                     

W końcu nadszedł czas pożegnania. Było ono niezwykłe – tak jak cały pobyt 

włoskiej grupy  w Polsce. Językiem mobilności był oczywiście angielski  
i nasi uczniowie mieli okazję sprawdzić umiejętności lingwistyczne             

i nawiązać bliskie relacje ze swoimi rówieśnikami                                   z zagranicy. Mamy 

nadzieję,  że te kontakty pozwolą na doskonalenie tej komunikacji. Nad całością przedsięwzięcia czuwały: 

Dyrektor Szkoły – Pani Anna Dziewulska, Pani Anna Tymcio - nauczycielka języka angielskiego, Pani Katarzyna 
Nowicka - nauczycielka  języka niemieckiego oraz wychowawczyni klasy VII A – Pani Kamila Klonowska.

 

 

 
 

 

W minionym roku szkolnym nasi uczniowie odnosili sukcesy w wielu dziedzinach. Podczas uroczystego zakończenia roku 

Dyrektor Szkoły Pani Anna Dziewulska wręczy nagrody specjalne w kategorii: NAUKOWIEC, SPOŁECZNIK, 

SPORTOWIEC, ARTYSTA i INFORMATYK ROKU. Ciekawe, kto zostanie zwycięzcą i otrzyma statuetkę? 

Natomiast na uwagę zasługuje – naszym zdaniem – najbardziej spektakularny sukces: 
         

             INDYWIDUALNY                  GRUPOWY 

SZÓSTOKLASISTY – Tomasza Pływacza       KLASY VI B 

 

 

 
 

 
 

 

WSPÓŁPRACA  MIĘDZYNARODOWA 
 

SZKOLNE  SUKCESY  ROKU 2018/2019! 
 

Uczeń klasy VI B  Tomasz Pływacz uzyskał tytuł FINALISTY w III etapie 

zawodów indywidualnych XIII Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów 

– Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej oraz zdobył tytuł LAUREATA      
w Przedmiotowym Konkursie Informatycznym LOGIA! Gratulujemy!!! 

Tomek będąc uczniem klasy szóstej już zdobył prawo wyboru liceum,                      

w którym będzie mógł kontynuować swoją edukację!!!! 

 

 

KLASA VI B   z w y c i ę ż y ł a  

rywalizację całoroczną ogłoszoną 

przez Samorząd Uczniowski                        

i zdobyła tytuł 

KLASY NA MEDAL!!!!           

Nagrodą jest wycieczka klasowa! 

 

Rok szkolny 2018/2019 przyniósł naszej placówce rozpoczęcie współpracy międzynarodowej               

w ramach innowacji Kształcimy Europejczyka otwartego na świat. Został zwiększony wymiar 

realizacji języka angielskiego w najstarszych klasach do 5 godzin i wprowadzony od klasy piątej drugi 

język obcy. Rozpoczęto także wymianę uczniów ze szkołami europejskimi. 
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„Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości wobec drugiego”  
                                                                                                                                                                                        Papież Franciszek 

 

 

  

 

 

 

W roku szkolnym                     

2018/2019  w  ramach 

Szkolnego Koła PCK   

działającego w naszej 

szkole  pod kierunkiem 

Pani Moniki Sadłek 

(animatora  działań koła 

i łącznika z Zarządem 

PCK) pracowało bardzo 

aktywnie  60 osób – 

uczniów klas IV –VII. 

 
Najważniejsze inicjatywy, 
przedsięwzięcia i akcje 

podejmowane przez PCK to 

m.in.:  
 

Udział w kwestach Polskiego Czerwonego Krzyża                     
   w sklepach Tesco: 

     „Wyprawka dla Żaka” 

     „Czerwnokrzyska Gwiazdka z Tesco” 

     „Godne dzieciństwo z Tesco” 
Zbiórka artykułów żywnościowych dla Fundacji  

  „Otwarte Drzwi” – w ramach Światowego Dnia  

   Walki z Głodem 
Udział w akcjach Szkolnego Koła PCK                             

   „Żółty Talerz”: 

  „Podziel się kanapką” 
  „Pyszna, zdrowa sałatka owocowa” 

  „Lemoniada” 

  „Koktajle owocowe” 

  „Soki warzywno-owocowe” 
  „Słodko, zdrowo, bakaliowo” 

Przygotowanie paczki świątecznej dla potrzebującej      

   rodziny 
Zbiórka „Gorączka Złota 2019” 

Wykonywanie gazetek ściennych, plakatów  

    propagujących akcje Szkolnego Koła PCK 
 

Wszystkie te działania miały na celu propagowanie 

zdrowego odżywiania się i nauki przygotowania 

posiłków. Przez cały rok  Szkolne Koło PCK 
przeprowadzało i monitorowało akcję PCK „Gorączka 

złota”. Chodziło o zebranie jak największej ilości 

złotych monet, które będą  przekazane                                        
na dofinansowanie kolonii dla najuboższych dzieci. 

Zebrano ok. 170 kg -  zatem został pobity rekord                    

z ubiegłego roku!!!!  
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
WOLONTARIAT 

Świetlica klas pierwszych przystąpiła                                  
do Ogólnopolskiego Projektu Dobrych 

Uczynków „Ziarenka Dobra”. Jego celem 

jest zachęcenie dzieci do bezinteresownego                                 
i świadomego czynienia dobra na rzecz innych albo               

na rzecz środowiska,  w którym żyją. Projekt jest 

objęty patronatem Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  
W naszej szkole  w jego realizację włączyły się 

wszystkie chętne dzieci                             
z klas I   uczęszczające                   

do świetlicy szkolnej.                        
W ramach projektu 

zorganizowano kilka 

przedsięwzięć. Większa część                   
z nich (”Drzewo Dobrych 

Uczynków”, „Podaj Dobro 

Dalej”, „Urodziny Adasia”) 

była nastawiona na pomoc 
kolegom i koleżankom ze szkoły, zaś dwie                         

z nich („Zbiórka żywności” oraz zbiórka charytatywna 

„Zostań Mikołajem”) instytucjom zewnętrznym                         
na rzecz potrzebujących dzieci. Na posiedzeniu w dniu 

23 maja 2019 r. Komisja dokonała oceny 69 

sprawozdań nadesłanych z całej Polski. Spośród 
wszystkich relacji wyłoniła 7 finalistów. Nasze 

świetliczaki zajęły I miejsce w Polsce! Szczególne 

uznanie należy się: Weronice Tyl, Blance Mach, 

Natalii Kuleszy oraz Wiktorii Kopczewskiej, które 
pomagały w wielu akcjach charytatywnych.  

Nasza szkoła po raz drugi uczestniczyła                                   

w Ogólnopolskim Projekcie „Podaj Dobro Dalej” 
Fundacji im. Heleny Kmieć. Szkołę reprezentowało 

pięć uczennic z kl. IV B – Lena Apitz, Monika 

Stolarczuk, Dominika Moskalik, Anna Więclewska 
oraz Maria Sadowska. Ponadto w akcji brały udział 

wszyscy chętni uczniowie.                                 

W ramach projektu zostało 

przeprowadzonych siedem                         
przedsięwzięć: „Piernik”, 

„Dzieci – Bezdomnym” – 

zbiórka charytatywna, 
„Święta nie tylko                          

od święta” edycja I i II, 

„Laurki”, „Spotkanie                         

w Domu Opieki” i „Kwiaty 
Helenki”. W maju 2019 r. 

zostały ogłoszone wyniki projektu. Dziewczynki z kl. 

IV B znalazły się w dziesiątce najlepszych z całej 
Polski – nasze laureatki zajęły IV miejsce. W związku 

z tym zostały zaproszone  do Krakowa w dniach 28-29 

maja 2019 r. 

 
 

 
Koordynatorki: 

Marta Barszczowska i Magdalena Kołodziejska 

 

Koordynatorki: Marta Barszczowska                               

                         i Magdalena Kołodziejska 
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Mity są najpiękniejszymi z kwiatów zebranych na łąkach naszej ludzkiej wyobraźni.                                                                            
 

 

25 października 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 231 im. Mariusza Zaruskiego w Warszawie odbyło się 
Vademecum nauczyciela ucznia zdolnego -                        

W kręgu mitologii…  dla nauczycieli języka polskiego, 

języka angielskiego i historii ze szkół podstawowych. 
Program spotkania obejmował następujące moduły:                      

Z ostatnią wizytą w krainie mitów… - lekcja otwarta w KLASIE  VI B  
prowadzona przez Annę Czernik; Nie udawaj Greka… - powiedz co do joty! – 
wymiana doświadczeń; Uczta Lukullusa – poczęstunek dla uczestników 

szkolenia; Wiem, że nic nie wiem, ale mam… kahoot! – warsztaty prowadzone 
przez Marzenę Kądzielę. W przedsięwzięciu wzięli udział: pani Agnieszka 
Dobrowolska – doradca metodyczny w zakresie pracy  z uczniem zdolnym                    
z Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, pani 
Hanna Paulouskaya biorąca udział w projekcie „Qur Mythical Childhood…”            
z Wydziału „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, panie 
wicedyrektor: Beata Bieryło, Barbara Budek  i Małgorzata Słowik, nauczyciele 
z warszawskich szkół podstawowych, zespół „Wars i Sawa”, przedstawiciele 

rodziców uczniów klasy VI B. Nad całością październikowego przedsięwzięcia w Szkole Podstawowej nr 231 czuwała pani Joanna Ceglarz – 
przewodnicząca zespołu „Wars i Sawa”. 
 

 
100 LAT DLA NIEPODLEGŁEJ          Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba                                                                                                                                                                                       
                                                                   Podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów Nieba /  Tęskno mi, Panie... 
 

Cytat z utworu Moja piosnka Cypriana Kamila Norwida był myślą przewodnią uroczystość z okazji 100 ROCZNICY 

ODZYSKANIA  PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI, która odbyła się w naszej szkole  9 listopada 2018 r.  
W tym wyjątkowym listopadowym dniu zaprezentowano  niezwykłe przedstawienie 
zatytułowane „Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba...” przygotowane                                            
przez  UCZNIÓW z VI B, VII B i VI C  pod kierunkiem nauczycielek języka 
polskiego  – pani Anny Czernik i Małgorzaty Słowik oraz nauczycielki wychowania 
fizycznego pani Karoliny Nowak. Uczniom towarzyszył na scenie zespół ANIMATO 

prowadzony przez panią Donatę Kuzarę. W tej nietypowej lekcji historii udział wzięła 
szkolna społeczność z klas V-VII. Niezwykle podniosłym momentem piątkowej 
uroczystości był APEL POLEGŁYCH, w czasie którego złożyliśmy hołd 
WSZYSTKIM, którzy oddali swoje życie za wolną Ojczyznę, a których mogiły 
rozsiane są po całym świecie. Po uczczeniu pamięci walczących  o niepodległość 
wielkich Polaków, ale także wszystkich bezimiennych bohaterów odśpiewaliśmy             
o godzinie 11.11 wszystkie zwrotki hymnu narodowego – „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Tym samym nasza szkoła wzięła udział  w ogólnopolskiej akcji „Rekord                                  
dla Niepodległej”. Uczestników spotkania pożegnały trzy  wyjątkowe pieśni 

patriotyczne odśpiewane wspólnie na zakończenie piątkowego spotkania: hymn Wojska Polskiego –  „My, pierwsza brygada”, „Piechota”      
oraz „Rota”. 
 

 

SUKCESY SZKOLNEGO MUSICALU                                 Dobry teatr to nie tylko kwestia środków, ale przede wszystkim zapału twórców.  
 

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zrealizowane zostało nietypowe przedsięwzięcie, a mianowicie musical.                       

Za pierwowzór literacki posłużyła książka Joanny Papuzińskiej pt. „Asiunia”. Adaptacji scenicznej, doboru piosenek                             
i choreografii podjęła się pani  Donata Kuzara – nauczyciel muzyki. Ostateczny tytuł musicalu brzmiał „Asiunia – wojna 

oczami dziecka”.  W grudniu została powołana do życia 
grupa teatralna „Jurandzik” złożona w przeważającej 
większości z uczniów  KLASY  V D, która ćwiczyła                       

pod kierunkiem pani Elżbiety Lużyńskiej – Tąkiel  i pani Donaty Kuzary.                        
W wykonanie piosenek i tańców zaangażowany został także zespół ANIMATO. 
Scenografię do przedstawienia przygotowała pani Katarzyna Czernicka-

Kujawska, natomiast rekwizyty wykonali pani Marta Iglewska i pan Łukasz 
Chełchowski. Długotrwałe próby i ogromne zaangażowanie naszych uczniów 
dały spektakularne efekty.  Pierwsze wykonanie „Asiuni…” miało miejsce                   
w szkole, występ 11 marca 2019 r. był próbą generalną dla młodych „artystów”. 
W dniu 15 marca  uczniowie zaprezentowali musical podczas XXV 
Mazowieckiego Przeglądu Teatrów Dzieci i Młodzieży „Maska” w Domu 
Kultury „Świt”. Jakże wielka była nasza radość, gdy okazało się, że zdobyliśmy 
III miejsce. Zachęceni sukcesem zgłosiliśmy udział  do V Przeglądu Twórczości 

Dziecięcych Zespołów Teatralnych „O złoty laur Tespisa”. Konkurs odbył się 8 maja - tym razem sukces przeszedł nasze najśmielsze 
oczekiwania: wygraliśmy!  Zajęliśmy I miejsce ex equo z grupą teatralną z gimnazjum. Dodatkowo nagrodzeni zostali poszczególni uczniowie. 
Wyróżnienie za talent aktorski  i stworzenie wiarygodnych postaci zdobyli: Zuzanna Woźnica, Irena Kamińska – Hass, Maciej Janik, 
Mateusz Misiorowski, Aleksy Grzelec. Wyróżnienie za talent wokalny (duet w piosence finałowej „Bo świat to my”) zdobyły: Aleksandra 

Kądziela  i Elżbieta Sokołowska. 

 

 

                                                                                                                                                          

 Jacques Lacarriere 

 

 Przygotowała: Maria Mitko 



      

 

 

 

 

              KRZYŻÓWKA Z HASŁEM 
                                      KRZYŻÓWKA 
 
 

 

Hasło: ______________________ 
 

 1.Człowiek poświęcający się własnej ojczyźnie,  szanujący symbole                                                                                        
    narodowe. 
 2. Pierwsza stolica Polski. 
 3. Jeden z symboli narodowych, ma swoje święto. 
 4. Południowy sąsiad Polski.  
 5. Legendarny władca Polski, założyciel Krakowa. 
 6. Największe miasto w Polsce 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      1.         

2.               

     3.          

      4.         

      5.         

 6.              

ROZRYWKA, HUMOR i  INFORMACJE  
 

Numer przygotowali:  Marta Bobińska, Maja Buczyńska, Weronika Florczak, Jakub Fornal, Julia 
Glinka, Maciej Głowania, Wiktor Jezierski, Zofia Kamińska, Zuzanna Kleszczewska, Patryk Klimek, 
Katarzyna Kopciuszewska, Aleksander Kuśmierski, Martyna Lenartowicz, Irena Maksimowska, Maria 
Mitko, Aleksander Murawski, Julia Olek, Paweł Orzechowski, Alicja Oskroba, Tomasz Pływacz, Joanna 
Talar, Wiktoria Trochimiuk, Małgorzata Wiśniowska, Tomasz Wojciechowski, Jakub Wołoszyn, Marta 
Zychewicz, Pani Anna Czernik 

2„Jurandzik” Gazetka Szkoły Podstawowej nr 231                                    

im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie                                       

 Adres redakcji: ul. Juranda ze Spychowa 10                                              

03-257  Warszawa 

 

 
 

PODZIĘKOWANIE                                                                     
Pragniemy bardzo serdecznie podziękować naszym 
Czytelnikom, Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 231                                                   

oraz Radzie Rodziców  za współpracę w roku szkolnym 
2018/2019     

                                                   Zespół Redakcyjny wraz z opiekunem                                                 
                                                   Panią Anną Czernik 

 

 

 

 

Naszą gazetkę można znaleźć  na stronie internetowej   
Szkoły Podstawowej nr 231  w zakładce JURANDZIK!!! 

Podajemy adres: 

www.sp231.waw.pl 
 

 

 

UŚMIECHNIJ SIĘ  
 

Jaka jest różnica między wczasami w górach                        
                                     a wczasami nad morzem? 
                                     W górach ceny są wysokie,  
                                     a nad morzem - słone. 
 
Właściciel gospodarstwa agroturystycznego 
zwraca się do turysty: 
- Tutaj co rano będzie pana budziło  
   pianie koguta. 
- To niech go Pan nastawi na dziesiątą! 
 

CIEKAWOSTKI 
 
 

 Aż siedmioro Polaków otrzymało Nagrodę Nobla,  

czyli więcej niż osoby z Japonii, Chin, Indii czy Australii.                                          

 Wielu specjalistów szacuje, że w przeciągu 

kilkudziesięciu, najdłużej kilkuset lat - Półwysep Helski 

zostanie zalany przez morskie fale i zniknie.                                     

 W Polsce znajduje się 908 miast.                                                

 Polska to największy eksporter bursztynu na całym 

świecie – szacuje się, że udział polskich wyrobów                       

na rynku światowym sięgać może nawet 70%.                                                    

 Na Pałacu Kultury i Nauki znajduje się drugi co                          

do wielkości w Europie zegar. Ma 6 metrów średnicy.                         

 Najstarsza restauracja w Europie, Piwnica Świdnicka, 

powstała w 1275 roku i znajduje się we Wrocławiu. 

 

 
 

 

 

Autor pracy: 

Jakub Olszewski 
klasa VII A 

Szkolny Projekt 
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BIBLIOTEKA                                                                      
W II semestrze najbardziej                                                                    

„rozczytanymi” klasami były: 
I poziom  KLASA II B – 198 woluminów 

(w całym roku 271 książek) 
II poziom  KLASA VII A – 111 woluminów 

(w całym roku 319 książek) 
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