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        NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 

 

 

    Imię i nazwisko: Marta Barszczowska 

    Znak zodiaku: - 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: siatkówka 

    Zainteresowania: śpiew, papieroplastyka 

    Ulubiona potrawa: pierogi ruskie 

    Ulubiona muzyka: co wpadnie w ucho 

    Ulubiony kolor: zielony 

    Podróż marzeń: niebo 

    Ulubiona książka: stworzona przez dzieci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko: Ewa Szawłowska 

Znak zodiaku: Koziorożec 

Ulubiona dyscyplina sportowa: piłka siatkowa 

Zainteresowania: książki 

Ulubiona potrawa: kurczak z warzywami 

Ulubiona muzyka: Lady  Pank 

Ulubiony kolor: niebieski 

Podróż marzeń: podróż dookoła świata 

          Ulubiona książka: ,,Lalka’’ Bolesława  Prusa 
 

 

 

 

     

      

    Imię i nazwisko: Cezary Indulski 

    Znak zodiaku: Rak 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: gry zespołowe 

    Zainteresowania: nowe technologie 

    Ulubiona potrawa: barszcz ukraiński 

    Ulubiona muzyka: twórczość Roberta Kasprzyckiego, Hanny Banaszak 

    Ulubiony kolor: zielony 

    Podróż marzeń: Indie 

    Ulubiona książka: Trylogia  Henryka Sienkiewicza 

 

 

 

 

 

 

 

    Imię i nazwisko: Krzysztof Zagdański 

    Znak zodiaku: Lew 

    Ulubiona dyscyplina sportowa: piłka nożna i kolarstwo 

    Zainteresowania: sport, turystyka i gitara elektryczna 

    Ulubiona potrawa: spaghetti, placki ziemniaczane, frytki 

    Ulubiona muzyka: rock 

    Ulubiony kolor: zielony 

    Podróż marzeń: zwiedzanie Grand Kanionu 

    Ulubiona książka: „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza 

Wychowawca świetlicy 

Wychowawca świetlicy 

Nauczyciel przyrody 

Nauczyciel techniki 

Przygotowały: Urszula Grzelak,  Lena Kowalska,  

                         Oliwia Lamparska i Aleksandra Narożny 
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IMIĘ I NAZWISKO  NAUCZYCIELA ULUBIONY SERIAL ULUBIONY FILM 

Anna Stróżecka-Szlachcic  „Sami swoi” „Duma i uprzedzenie” 

Beata Mizerska-Wróblewska „Poirot” „Lepiej późno niż później” 

Beata Murawska  „Przepis na życie” „Nigdy w życiu” 

Alicja  Lipińska  „Rozważna i romantyczna” 

Barszczowska Marta  „Przybrany syn” 

Białek Małgorzata „Na Wspólnej” „Hair” 

Bolesta Joanna „Jess i chłopaki” „Incepcja” 

Budek Barbara   „ James Bond’’ 

Ceglarz Joanna „Daleko od szosy” „To skomplikowane” 

Chełchowski Łukasz „Miodowe lata” „Zielona mila” 

Czernik  Anna „Ranczo” „Władca Pierścieni” 

Dąbrowski Łukasz „ALF” „Forrest Gump” 

Dobrzyński Dariusz „Z archiwum X” „Żądło” 

Dziergas Ariel  „Pan od muzyki” 

Gałązka Marek  „Ally McBeal” „Gangsta's Paradise” 

Grabowska Anna  „Frida” 

Grzegorzewska Marlena  „Muminki”  „Prosiaczek i przyjaciele” 

Guzowska  Anna „Black Adder” „Notting Hill” 

Indulski Cezary   „Dawno temu w Ameryce” 

Jałowiec Agnieszka  „Alternatywy 4” „Skazani na Shawshank” 

Jarymowicz  Elżbieta  „Pianista” 

Kakietek Katarzyna „Na Współnej” „Galimatias, czyli „Kogel-mogel” 

Kamiński Sławomir  „Pitbull”  

Kądziela  Marzena „Dom” „Forrest Gump‘’ 

Kobylińska Izabela „House of Cards” „Życie jest piękne” 

Koczkodaj Agnieszka „Dom” „Kogel-mogel” 

Kowalik Marta „Sherlock Holmes” „Nietykalni” 

Lewandowska Wioletta  „Marzyciel” 

Łaska Aneta „Przystanek Alaska” „Zielona mila” 

Łysoń Martyna „Prawo Agaty” „Forrest Gump‘’ 

Maciak Robert „Niewolnica Isaura” „Epoka lodowcowa” 

Majek Marzena  „Przyjaciółki”  „Przeminęło z wiatrem”  

Maranowska Wiesława „Ojciec Mateusz” „Rzeczpospolita babska” 

Maślanka Agnieszka „Karino” „Zaklinacz koni”, „Sekretariat” 

Mich Grażyna „Prawo Agaty” „Mały Książę” 

Nowak Karolina „Gra o tron” „Nietykalni” 

Okuniewska Monika „The Knick” „Planeta Singli” 

Parulska Agnieszka  „Szkoła uczuć” 

Przyłucki Artur „Z archiwum X” filmy Quentina Tarantino 

Radzikowska Renata „Kryminalne zagadki” „Fortepian” 

Rusak Bożena „Ally McBeal”  

Słowik Małgorzata „House of Cards” „Życie jest piękne” 

Smuga Maria „Przyjaciel” „Pojutrze” 

Smolińska Małgorzata „Świat według kiepskich”  „Powrót do przeszłości”  

Sobotka Weronika „Gra o tron” „Atlas chmur” 

Sommer Barbara „Ojciec Mateusz” „Goście, goście” 

Stefaniuk Katarzyna  „Gra o tron”  „Titanic” 

Stefańska Joanna „Przyjaciele” „Podaj dalej” 

Szawłowska Ewa „Dr House” „Kogel-mogel” 
Świerżewska-Daszkowska Beata  „Prawo Agaty” „Wielki błękit” 

Święcoń Małgorzata „Tysiąc i jedna noc”  „Życie jest piękne”  

Turek Daria  „Czterej pancerni i pies” „A.l.Sztuczna inteligencja” 

Tutak Ewa „Gra o tron” „Król Lew” 

Wiśniewska Ewa „Pod jednym dachem” „Zakazane piosenki” 

Wojciechowska  Alina  „Z archiwum X” „Pretty Woman” 

Zagdański Krzysztof „Ojciec Mateusz” „Furia” 

Zawadzki Przemysław   „Gol II” 

Zyśkowska Zofia  „Szogun” „Australia” 

SPOTKANIE Z X MUZĄ 
 

 

Przygotował: Franciszek Szewczyk 
                             
 

 

W tym numerze „Jurandzika” pytaliśmy naszych nauczycieli i pracowników szkoły o ich 
filmowe zainteresowania. Przygotowaliśmy zestawienie ulubionych filmów i seriali.                 
Miłej lektury!!!  

Muzy - w mitologii greckiej  boginie sztuki i nauki. 
Ośrodkami kultu muz były Delfy, Parnas                            
i Helikon. 
 

Wymienia się  dziewięć tzw. muz olimpijskich, 
będących córkami Zeusa i Mnemosyne. Każda 
muza opiekowała się konkretną dziedziną poezji, 
sztuki czy nauki  i miała przydzielony atrybut: 
Kalliope  – poezja epicka oraz filozofia i retoryka, 
przedstawiano ją z tabliczką i rylcem 
Klio – historia, przedstawiano ją ze zwojem   
papirusu 
Erato  – poezja miłosna, przedstawiano ją z kitarą 
Euterpe – poezja liryczna, gra na flecie, 
przedstawiano ją z aulosem 
Melpomene  – tragedia i śpiew, przedstawiano ją 
z maską tragiczną 
Polihymnia  – muza pieśni, poezja chóralna, 
pantomima, przedstawiano ją zawsze głęboko 
zamyśloną, bez atrybutu 
Talia – komedia, przedstawiano ją z maską 
komiczną 
Terpsychora  – taniec, przedstawiano ją z lirą 
i plektronem 
Urania  – astronomia i geometria, przedstawiano 
ją z cyrklem i kulą nieba  
 

Wszystkie muzy miały występować  w orszaku 
Apollina, nazywanego przodownikiem MUZ! 
 
Według „Słownika języka polskiego”  
dziesiąta muza to «film lub twórczość filmowa». 

 

CIEKAWOSTKI  FILMOWE 
 

 Jest wiele tez, skąd się wzięła nazwa  
Oscar dla nagrody przeznaczonej  
dla najlepszych filmów roku. Najbardziej 
prawdopodobna jest ta, że sekretarka 
Amerykańskiej  Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej, przyznającej nagrodę, miała 
wykrzyknąć, patrząc na nią ,,Ależ ona podobna 
do mojego wuja Oscara !" 
 
 Przeciwieństwem prestiżowych Oscarów   
                 jest inny, prześmiewczy plebiscyt  
                 wręczania Złotych Malin  
                 zarezerwowanych dla... najgorszych 
filmów roku! 
 
 Napisy końcowe mają to do siebie, że nikt ich nie 
czyta. No, prawie nikt. Najwytrwalszym widzom 
twórcy filmów puszczają często oczko, 
zamieszczając między nudną listą nazwisk 
niewinne żarciki.  Zazwyczaj w napisach 
końcowych filmów figuruje best boy, który  
wbrew pozorom nie oznacza głównego czy 
najzdolniejszego aktora na planie, ale... asystenta  
szefa  ekipy elektryków! 
 
 Na początku wszystkie filmy były  
nieme.  ,,Śpiewak jazzbandu”  
to amerykański film muzyczny  
w reżyserii Alana Croslanda, który  
uważa się za pierwszy film dźwiękowy w historii 
kina! Jego premiera odbyła się 6 października 
1927 roku. 

 

 
 

Przygotowali: Hanna Dąbrowska, Agata Michalska,  
                            Jan Dymkowski 
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„Żadne przyrodzone uzdolnienie nie jest tak znakomite, aby nie stało się jeszcze  

znakomitsze i jeszcze bardziej niezwykłe, gdy się do niego dołączy światło  

        nauki i wykształcenie umiejętności”  
Andrzej Frycz Modrzewski 

Szkoła Podstawowa nr 231 im. Generała 
Mariusza Zaruskiego jako  pierwsza placówka                        
z Białołęki przystąpiła do Programu Rozwijania 
Zainteresowań i Wspierania Uczniów 
Uzdolnionych WARS i SAWA.                                                                                                                                                                  
Program jest obecny w naszej szkole od września 
2010 roku, a jego celem jest wspieranie i rozwijanie 
talentów - rozbudzanie zainteresowań, pasji, 
indywidualnych predyspozycji i umiejętności  
uczniów. 

Respektując indywidualność i podmiotowość 
każdego ucznia, pragniemy, aby w atmosferze 
otwartości i akceptacji każdy uczeń naszej szkoły 
wykazujący uzdolnienia i aktywność twórczą miał 
zapewnione warunki do ich rozwoju, do odniesienia sukcesu, sukcesu na miarę 
swoich potrzeb i możliwości. 
 

 

 

N A G R O D A  DYREKTORA SZKOŁY 
W Szkole Podstawowej nr 231 przyznawana jest w ramach programu „Wars                    
i Sawa” NAGRODA DYREKTORA w  następujących kategoriach:                                                      
 Młody Talent (dla uczniów klas I-III)  
Dla uczniów klas IV–VI:  Naukowiec   Sportowiec   Artysta  Społecznik 
 

 

 

JAK W NASZEJ SZKOLE DBAMY O TALENTY  U C Z N I Ó W? 
 bogata oferta kół zainteresowań;  

 konkursy szkolne i pozaszkolne                   

o zróżnicowanym poziomie;  

 indywidualizacja pracy na lekcjach;  

 wycieczki i wyjścia; 

 coroczne projekty edukacyjne.                             

O   S U K C E S A C H   INFORMUJEMY: 
 zamieszczając informacje na  stronie  

   internetowej szkoły oraz  w gablocie  

   „S - jak sukces”; 

 prezentując osiągnięcia i sukcesy  

   uczniów podczas apeli; 

 organizując wystawy prac dzieci oraz pokazy uczniowskich talentów. 

 

„Nie ten kto ma talent, 
ale ten, który go rozwija” 
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GDY TALENT W NAS ZAGOŚCI, ROZWIJAMY NASZE ZDOLNOŚCI 
W KOŁACH ZAINTERESOWAŃ SZKOLNEJ SPOŁECZNOŚCI 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Odyseja Umysłu to konkurs twórczego rozwiązywania 
problemów. Celem zajęć jest rozwój zdolności twórczych, 
jakie posiada każdy młody człowiek. Uczymy dzieci 
kreatywnego i krytycznego myślenia, angażując ich                  
w proces twórczego rozwiązywania problemów rozbieżnych, 
czyli takich, które można rozwiązać na wiele sposobów. 
Odyseusze pracują w drużynach, które reprezentują szkołę 
i zazwyczaj liczą od 5 do 7 osób.  
Opiekunowie: Joanna Ceglarz i Ewa Wiśniewska 
 

„Mistrzowie Kodowania” to projekt edukacyjny mający              
na celu upowszechnienie nauki programowania                         
w polskich szkołach. W ramach zajęć dzieci uczą się 
programowania w intuicyjnym języku Scratch.  Środowisko 
Scratch służy do  tworzenia interaktywnych historii, gier, 
animacji i obrazków za pomocą skryptów układanych                   
z gotowych bloków. 
Opiekun: Marzena Kądziela 
 

Koło naukowe „Mały Odkrywca” pozwala dzieciom  
poznać tajemnice otaczającego nas świata.  
Dzięki prostym do wykonania doświadczeniom zgłębiają  
one sekrety ludzkich zmysłów, powietrza, wody i  światła.  
Z założenia eksperymenty, które przeprowadzają  
uczestnicy koła są naukowe, ale stanowią też dobrą 
zabawę. Każdy następny jest kolejnym etapem 
fantastycznej podróży po świecie nauki! 
Opiekun: Beata Świerżewska-Daszkowska 
 

KLUB DZIENNIKARSKI  „Od zabawy do profesji” -  skupia 
ponad 20 uczestników. Młodzi adepci sztuki 
dziennikarskiej poznają  różnorodne aspekty pracy 
dziennikarza, rozwijają własne zainteresowania poprzez 
redagowanie i wydawanie własnego pisma. „Jurandzik” - 
owoc działalności klubu wydawany  systematycznie                     
od 2011 roku – stara się odnotowywać  skrzętnie i w miarę 
potrzeby to, co w szkole dzieje się ciekawego lub 
zabawnego. „Jurandzik” jest minikroniką szkoły, dzielnicy, 
a także miasta. To doskonała zabawa  w dziennikarstwo                 
i nauka poprzez zabawę... 
Opiekunowie: Anna Czernik i Sławomir Kamiński 

M A Ł Y 
ODKRYWCA 

Przygotowała: Helena Szymala 
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Taką informację zamieściła w rubryce  O MNIE  znana  poetka, prozaik, dramatopisarka, autorka książek dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych oraz scenariuszy radiowych, telewizyjnych i filmowych – Anna Onichimowska, 

która 8 grudnia 2015 roku była gościem w naszej szkole w ramach obchodów DNIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ               

i udzieliła nam  krótkiego wywiadu! 
 

Czy wie Pani już, jaki tytuł będzie nosiła Pani kolejna książka? Jeśli tak, to jak on brzmi? 

Brzmi z punktu widzenia kota, ale jest to książka dla dorosłych i ukaże się czerwcu. Natomiast książka dla dzieci  -  

trzecia część DUCHA  - jeszcze nie mam pojęcia, jaki będzie miała tytuł, bo dopiero zaczęłam ją pisać. 
 

Od ilu lat pisze Pani książki?  

Mam wrażenie, że pisałam zawsze, bo pisałam również w szkole, coś tworzyłam na studiach, ale tak na poważnie 

to zaczęłam pisać dopiero, kiedy zaczęłam pracować w wydawnictwie - miałam dwadzieścia parę lat, a  moja 

pierwsza książka to był zbiór wierszy dla dzieci, druga - to powieść o Krzysiu Pączku. 
 

Kim w młodości chciała Pani zostać? 

Kiedy byłam małą dziewczynką, chciałam zostać tancerką. Potem marzyłam o zawodzie dziennikarki, a  zostałam 

wydawcą i pisarką! 
 

Jakie cechy ceni Pani najbardziej w innych ludziach?  

Cenię poczucie humoru, dobroć oraz przyzwoitość i szlachetność. 
 

Która z książek podoba się Pani najbardziej? 

Żadnej się nie wstydzę i wszystkie lubię, ale najbardziej jestem przywiązana do tych książek: dla maluchów                    

- do książeczki ,,Piecyk, czapeczka i budyń", dla dzieci - ,,Koniec świata i poziomki”, dla nastolatków - ,,Dziesięć 

stron świata”, a dla dorosłych - ,,Pomiędzy”. 
 

Jakie Pani ma zainteresowania oprócz pisania książek? 

Lubię podróżować, lubię tańczyć, lubię uprawiać sport oraz spotykać się z przyjaciółmi. 

 

 

 

 

Imię i nazwisko Anna Onichimowska 

Na bezludną wyspę zabrałabym... książkę „Opowiadania z Doliny Muminków” 

Najwięcej ubrań w mojej garderobie zajmują... buty 

Gdybym miała skrzydła, poleciałabym... do Nowej Zelandii 

Kiedy patrzę w lustro, widzę... siebie  

Najbardziej lubię... wędrować 

Nienawidzę… chamstwa 

Mój najlepszy przyjaciel to... mój mąż 

Przyszłam na świat w Warszawie,                        

w styczniowy poniedziałek, w drugiej połowie 

XX w, pod znakiem Wodnika. Podobno 

miałam włosy czerwone jak marchewka, 

jeszcze w szkole niektórzy określali mnie                

„ta ruda”, potem to niestety, minęło.                    

Mój ojciec był dziennikarzem, mama lekarką. 

To tato właśnie zaszczepił mi bakcyla podróży 

– sam zapuszczał się w najdalsze zakątki 

naszego globu. Mając sześć lat, doczekałam 

się brata. Ma na imię Grzegorz i zawsze mogę 

na niego liczyć… 

 

SPOTKANIE  Z... ANNĄ ONICHIMOWSKĄ 
 
 
 
 

KWESTIONARIUSZ  „JURANDZIKA” 

Rozmowę prowadziły:  

Barbara Gołębiewska i Oliwia Lamparska 

 

 

Zdjęcia: Piotr Bieniek 
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Nauczycielka pyta Jasia: 

- Ile to jest 2+3? 
Jasio odpowiada:  

- Pięć. 

- Dobrze Jasiu, dostaniesz 5 cukierków.  

- Aaa, szkoda, że nie powiedziałem 10... 

 

Wychowawczyni pyta: 

- Jaki jest Twój ulubiony kwiatek?  

- Róża. 

- To chodź i napisz go na tablicy. 

- Wie pani, chyba wolę maki. 

 
Jaś przychodzi do domu z placu zabaw,                

a mama go pyta: 

- Czemu masz takie brudne ręce? 

- Bo bawiłem się w piaskownicy. 

- A dlaczego masz czyste palce? 

- Bo gwizdałem na psa.  

 
Przygotował: Piotr Bieniek 

 

DAJ SUSA DO REBUSA ! 

dzi=j   + n +          ra      

e=u            e=ę                

    

 ma  

                                              samo  o=a 

Przygotował: Franciszek Szewczyk 
 

ZAGADKI  AGATKI 

 

 

KRZYŻÓWKA   
       

 Czytanie książek to najpiękniejsza 
zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła. 

 

 Wisława Szymborska 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 

             
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.  „Akademia Pana .................  
2.  Przyjaciel Krzysia – Kubuś ..................... 
3.  Książka Ireny Jurgielewiczowej – „Ten….........” 
4.  Był drewnianym pajacykiem 
5.  „.................... i inne chłopaki” 
6.  „W .................. i w puszczy” 

7. „.................. z Placu Broni” 
8. Często trafiają się bohaterom książek 
9. „.................... Miziołków” 
10. Julian …. – autor „Lokomotywy”   
11.Ojciec Ikara, znany rzeźbiarz mitologiczny 
12. Nocny motyl 
 13. „Szatan z siódmej ...................” 
 14. „Przygody Tomka ...................” 
 15. Znana książka F. Burnett „.................... ogród” 
 16. „Mały ................” 
 17. „Historia ...................... ciżemki” 
 18. Bohaterka z Zielonego Wzgórza 

 

czeń 

 

Przygotowały: Justyna Grabowska, Wiktoria Kołakowska                 

                          i Alicja Grzechnik 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

Przygotowała: Monika Milewska 



      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N O T E S   H U M A N I S T Y 
 

Numer przygotowali: Piotr Bieniek, Jakub Borowski, Jakub Ciupa, Hanna Dąbrowska, Laura 
Domżalska, Ida Drzycimska, Dominik Drzycimski, Maja Dymkowska, Jan Dymkowski, Barbara 
Gołębiewska, Justyna Grabowska,  Alicja Grzechnik, Urszula Grzelak, Wiktoria Kołakowska, Szymon 
Kończyk, Marcin Kowalczyk, Lena Kowalska, Jakub Król, Mateusz Król, Oliwia Lamparska, Oliwia 
Małecka, Gabriela Mańczyk, Bartosz Marszał, Agata Michalska, Monika Milewska, Aleksandra 
Narożny,  Zofia Staszewska, Gabriela Stępień, Franciszek Szewczyk, Julia Szpigler, Helena Szymala, 
Pani Anna Czernik, Pan Sławomir Kamiński 

 

SŁOWNIK  ETYMOLOGICZNY 
 

Wyraz powodzenie możemy wywodzić                       
od czasownika powodzić się, który już                      
w pierwszej połowie XVI wieku oznaczał ‘wieść 
się (czyli dać się prowadzić łatwo)’ i mógł odnosić 
się do sytuacji zarówno pomyślnych (powodzić się 
dobrze), jak i niepomyślnych (powodzić się źle). 
Rzeczownik powodzenie w XVI wielu był zwykle 
używany w opisie zjawisk pożądanych                            
i aprobowanych, stąd częste jego określenia: 
dobre, fortunne, szczęśliwe powodzenie.                                                       
Słownik polszczyzny XVI wieku notuje także zwrot 
szczęśliwego powodzenia życzyć, który jest pewnie 
podstawą dla współczesnej, tak często słyszanej 
formy: powodzenia (w domyśle: życzę ci). 
Omawiane słowo w znaczeniu ‘sukces, pomyślny 
skutek działania; wzięcie, popyt’ znajduje 
poświadczenia źródłowe w tekstach od pierwszej 
połowy XVII stulecia. 
 
 

F R A Z E O L O G I Z M Y  
 z różnym powodzeniem– ze zmiennym szczęściem 

 cieszyć się powodzeniem– podobać się, być  

   otoczonym wielbicielami, osiągać sukces 

 niespodziewane, szalone powodzenie– pomyślny  

   obrót rzeczy, szczęście 

 Powodzenia!– formułka wyrażająca życzenie  

   pomyślności, sukcesów, szczęścia 
 
 

SYNONIMY 
  triumf, fart, kariera, wzlot, sława, furora,        

  szczęśliwy koniec, szczęście, zwycięstwo, wena,    

  rozgłos, sukces, popyt, pomyślność, uśmiech  

  losu, fortuna, uznanie, popularność, wygrana, 

  osiągnięcie, szczęśliwe zrządzenie losu, renoma,   

  szczęśliwy   traf ... . 

  
 
 
 
    

 

 

 

 

AFORZYMY I SENTENCJE 
 

 Sukces jest wynikiem właściwej decyzji. 
Eurypides 

 

 Do sukcesu nie ma żadnej windy. Trzeba iść  
     po schodach. 

   autor nieznany 
 

 Sukces nigdy nie jest efektem  „słomianego  
     zapału" - tu trzeba przejść przez prawdziwy  

     ogień. 
   James Madison 

 

 Sukces odniesiesz tylko wtedy, gdy sam  
    poszukasz okoliczności, jakie ci odpowiadają; 
    Jeśli nie zdołasz ich znaleźć, stwórz je sobie.   
                                        George Bernard Shaw 

 

 Śmiać się często i serdecznie, zdobyć      
     szacunek ludzi inteligentnych i sympatię  
     dzieci - to znaczy odnieść sukces.                                    
                                        Ralph Waldo Emerson 

 

 Do wielkich osiągnięć przez wąskie  ścieżki. 
                                                         Wiktor Hugo 
 

 Największym mówcą świata jest sukces. 
                                              Napoleon Bonaparte 
 

 Sukces: coś, czego przyjaciele nigdy ci  
    nie wybaczą. 
                              Julian Tuwim 
 
 
 
 

   S U K C E S 
 

P O W O D Z E N I E 
 


