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                                                                                    NAJWAŻNIEJSZE  JESIENNE  WYDARZENIE  
  W    S Z K O L E    P O D S T A W O W E J    NR 231 

 
 

  UROCZYSTE POSADZENIE DĘBU PAMIĘCI 
                                                

                                                                                                                                                  „ … Jeszcze rosną drzewa, które to widziały … ”                       Jacek Kaczmarski  

17 września 2012 roku odbyła się z udziałem władz Dzielnicy Białołęka uroczystość 

posadzenia Dębu Pamięci w Szkole Podstawowej nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego                       

w Warszawie. Ta podniosła uroczystość  zgromadziła dostojnych GOŚCI: najbliższą rodzinę Bohatera, 

władze samorządowe – Burmistrza Dzielnicy Białołęka Pana Jacka Kaznowskiego, władze oświatowe – 

Naczelnika Wydziału Oświaty i Wychowania Panią Joannę Lubbe, duchowieństwo – o. Tomasza 

Olczaka, proboszcza o. Mariusza Ratajczyka, dyrektorów białołęckich szkół podstawowych                           

i gimnazjów, uczniów, rodziców i nauczycieli. Gospodarzem uroczystości była dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 231 Pani Wanda Szczepańska.  

Kolejna placówka oświatowa z Białołęki przystąpiła do PROGRAMU KATYŃ... OCALIĆ                        

OD ZAPOMNIENIA. Jego celem jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej,  a zarazem 

przywrócenie zbiorowej pamięci narodu ich sylwetek poprzez posadzenie 21857 Dębów Pamięci. Każdy 

dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie. JEDEN DĄB TO 

JEDNO NAZWISKO.  PROGRAM KATYŃ... OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA trwa od 2008 roku                    

i uczestniczy w nim już ponad 4 000 instytucji z Polski i świata. Katyńskie Dęby Pamięci posadzono już 

w USA, Rosji, Szwajcarii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, na Węgrzech, Litwie, Łotwie, 

Białorusi, Ukrainie i Cyprze. 

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 231 zdecydowała o uczczeniu pamięci aspiranta 

Policji Państwowej Józefa Biernata. W zbieraniu i archiwizowaniu materiałów pomagała 

szkole i nauczycielom historii – Panu Dariuszowi Dobrzyńskiemu i Arturowi 

Przyłuckiemu – najbliższa rodzina: prawnuczki Urszula i Marta Kałuża - absolwentki                

SP 231, wnuczka Pani Edyta Biernat-Kałuża oraz syn Pan Ryszard Biernat. 

Niezwykle wymownym punktem – na długo zapadającym w pamięć – pozostanie część 

artystyczna …Jeszcze rosną drzewa, które to widziały…  Było to niezwykle wzruszające widowisko 

słowno-muzyczne przygotowane pod kierunkiem Pani Anny Czernik i Małgorzaty Słowik. O muzyczną 

oprawę zadbał zespół wokalny ANIMATO  wraz z opiekunem Panią Donatą Kuzarą.  Tę część 

zakończyła przejmująco wykonana „Ballada Katyńska” Jacka Kaczmarskiego przez Wiolettę 

Lewandowską przy akompaniamencie ucznia klasy VI C Maksa Greli, który  przygotował także własną 

aranżację pieśni znanego barda. Następnie odbyło się sadzenie Dębu Pamięci. Do jego posadzenia 

poproszono: Burmistrza Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy Pana 

Jacka Kaznowskiego, Naczelnika Wydziału Oświaty Panią Joannę 

Lubbe, wnuczki Panią Edytę Biernat – Kałużę i Panią Kamilę 

Namiecińską oraz Dyrektora SP 231  Panią Wandę Szczepańską.  

Pamiątkowy kamień oraz  tablicę poświęcili proboszcz ojciec Mariusz 

Ratajczyk i ksiądz Robert Wielądek. 

Dla wszystkich uczestników była to wspaniała – głęboko wzruszająca                 

i jakże prawdziwa lekcja historii  i ogromnie wzruszające przeżycie 

patriotyczne. 
                      Zdjęcia: Magdalena Majek 
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3 września 2012                                            
P I E R W S Z Y   D Z I E Ń   W   S Z K O L E !  

Wszyscy uczniowie uśmiechnięci, wypoczęci i radośni - w przepięknych 

galowych strojach wrócili do szkoły, aby zmierzyć się z nowym rokiem  

2012/2013. Dyrekcja, nauczyciele oraz wychowawcy serdecznie ich witali                  

i po części oficjalnej, która odbyła się w sali gimnastycznej, zaprosili swoich 

wychowanków do klas, aby przekazać im najważniejsze informacje związane 

z organizacją nowego roku w Szkole Podstawowej nr 231 im. Generała 

Mariusza Zaruskiego w Warszawie. 

 
21 września 2012 
A N I M A T O   W   D O M U    O P I E K I   S P O Ł E C Z N E J                  
W ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych  i Solidarności 

Międzypokoleniowej zespół ANIMATO gościł  z koncertem w Domu Opieki 

Społecznej „Pod Brzozami". Ideą koncertu było wspólne śpiewanie, stąd tytuł 

Muzyka łączy pokolenia. W programie znalazły się piosenki z lat 60-tych         

i 70-tych. We wspólne wielopokoleniowe śpiewanie włączyli się studenci                 

z Akademii Pedagogiki Specjalnej. Ciepła atmosfera tego wyjątkowego 

koncertu  na długo pozostanie w naszej pamięci.  

 
27 września 2012 
W Y B O R Y   D O   S A M O R Z Ą D U   U C Z N I O W S K I E G O                  
Pod koniec września odbyło się głosowanie do Samorządu Szkolnego. 

Najwięcej głosów uzyskał Maksymilian Grela z klasy VI C oraz Natalia 

Miernik z klasy V C. Funkcję Rzecznika Praw Dziecka objął Krzysztof  

Kuzara z klasy VI C. Pozostali uczniowie pracować będą w trzech sekcjach: 

informacyjno-dekoracyjnej: Aleksandra Wieczorek, Julia Różycka i Klaudia 

Krasnodębska, kulturalnej: Pola Życka, Zofia Kuzara, Karolina Ciastkowska, 

sportowej: Kacper Rudnicki. Gratulujemy  i życzymy samych sukcesów, 

owocnej pracy, a także  wielu ciekawych pomysłów. 

 
15 października 2012 
D Z I E Ń   E D U K A C J I   N A R O D O W E J                                
W poniedziałek odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Uczniowie klasy III C pod kierunkiem Pani Joanny Ceglarz  przygotowali 

program słowno-muzyczny, aby radośnie uczcić to święto. Wesołe piosenki              

i tańce wprawiły wszystkich w doskonały nastrój. Mali aktorzy  podziękowali 

nauczycielom za trudną pracę i wskazywanie właściwej drogi wręczając im 

drobne upominki – jabłkowe ordery. Życzyli zdrowia, wytrwałości                             

i cierpliwości. Uroczystość przebiegała w miłej i radosnej atmosferze. 

 
20 października 2012 
Ś L U B O W A N I E   K L A S    P I E R W S Z Y C H                                  
Jak co roku w październiku w Szkole Podstawowej nr 231 miało miejsce 

podniosłe wydarzenie: ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH. W poczet 

uczniów Szkoły Podstawowej Nr 231 przyjętych zostało 100 uczniów                 

z pięciu klas pierwszych. Uroczystego pasowania dokonała Dyrektor Szkoły – 

Pani Wanda Szczepańska. Uroczystość uświetnił przygotowany specjalnie 

na tę okazję program artystyczny, na który złożyły się wesołe piosenki                 

oraz wierszyki entuzjastycznie przyjmowane przez zgromadzonych gości.              

To był wyjątkowy dzień w życiu każdego PIERWSZAKA! 
 
  Przygotowała: Aleksandra Ryńska i Pola Życka 
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 K R O N I K A R Z E M  
  SZKOŁY PODSTAWOWEJ  NR 231 

 
 
 
 
 

P A N I Ą  
R E N A T Ą   

      K S I Ą Ż K I E W I C Z 
  

Jest długo prowadzi Pani KRONIKĘ Szkoły 

Podstawowej nr 231? 

 
Kronikę naszej szkoły prowadzę od ponad                  

10 lat. Zapisuję w niej wszystkie ważne 

wydarzenia, które mają miejsce w danym roku 

szkolnym. Do tej pory stworzyłam, czyli 

zapisałam własną ręką   - osiem tomów!!! 
 

 

Które wydarzenie zapisane w kronice naszej  

szkoły uznaje Pani za najciekawsze, a które                 

za najbardziej zabawne. Chcielibyśmy także 

wiedzieć, która informacja Panią wzruszyła                  

i na długo zapadła w pamięć? 
 

Wydaje mi się, ze najciekawsze były informacje 

dotyczące festynów rodzinnych, które odbywają 

się z udziałem całej szkolnej społeczności.                     

Za niezwykle ważne i doniosłe  uznaję 

ubiegłoroczne święto, które obchodziliśmy                     

w związku z 50-leciem naszej szkoły oraz 

niedawną uroczystość – posadzenia Dębu 

Pamięci. Z łezką w oku przepisywałam 

przemówienie Pani Dyrektor Wandy 

Szczepańskiej oraz Pani Edyty Biernat-Kałuży.  

Czy były zabawne wpisy – z pewnością tak, ale 

zachęcam do przejrzenia zapisanych ksiąg... 

 

Co daje Pani praca „szkolnego kronikarza”? 
 

Przede wszystkim daje ogromną satysfakcję.                

Jest spore grono osób, które chwalą i doceniają 

ten wieloletni trud prowadzenia szkolnej kroniki. 

Cieszy mnie, że efekty mojej pracy będą służyć 

następnym pokoleniom – uczniów i nauczycieli. 

Kronika jest przecież kopalnią wiedzy o życiu 

szkoły na przestrzeni lat. Mam nadzieję, że ludzie 

XXII wieku z zainteresowaniem będą śledzić 

zapiski dotyczące historii naszej szkoły...   

 

 

         

 

S P O T K A N I E    Z… 
 

Rozmowę prowadzili:  

Filip Nowicki i Paweł Tomaszewski 

 

 

Zdjęcia:  

Filip Nowicki i Paweł Tomaszewski 

Rozmowę prowadzili:  

Filip Nowicki i Paweł Tomaszewski 
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KRONIKA - wyraz pochodzenia greckiego (chronika od rzeczownika chronos) -                       

jest faktograficznym opisem wydarzeń w układzie 

chronologicznym. To także utwór dziejopisarski                      

o charakterze literackim, typowy dla średniowiecza. 

Kronika nie zawiera analizy tych wydarzeń, może 

jednak zawierać podsumowania oraz komentarz 

autora. Wydarzenia te najczęściej dotyczą życia 

państwa, instytucji, organizacji itp. Zapis tych 

wydarzeń może odbywać się na bieżąco, w miarę 

ich rozwoju lub później. Kroniki zaliczane są do utworów epickich, często łączą                 

ze sobą cechy powieści, legendy oraz baśni.  

Kroniką nazywa się również odmianę felietonu, czyli  cykliczny utwór publicystyczno-dziennikarski,  

rejestrujący bieżące wydarzenia społeczno-obyczajowe, kulturalne, 

towarzyskie wraz z odautorskim komentarzem. W Polsce kroniki 

stały się popularne w XIX wieku, pisali je m.in. Bolesław Prus                       

i Antoni Słonimski.  

Najsłynniejszymi polskimi kronikarzami są: Jan Długosz, Wincenty Kadłubek, Janko                                 

z Czarnkowa, Maciej Miechowita, Marcin Kromer, Marcin Bielski, Maciej Stryjkowski                          

i Władysław z Gielniowa. Pierwszą znaną nam kroniką o Polsce jest napisana przez cudzoziemca 

Kronika Galla Anonima.  Kronika polska (łac. Chronica 

Polonorum) była kroniką historii Polski, spisaną po łacinie 

przez nieznanego autora zwanego Gallem w latach 1112–

1116. Kronika powstała na dworze Bolesława 

Krzywoustego. Napisał ją mnich benedyktyński. Badania 

wskazują, że był najprawdopodobniej Wenecjaninem. 

Kronika opisuje dzieje Piastów. Składa się z trzech ksiąg. 

Część pierwsza nawiązuje do czasów: od legendarnych 

początków państwa polskiego do narodzin Bolesława 

Krzywoustego, część druga opisuje młodość księcia - do roku 1108, a część trzecia (nieukończona) 

mówi o latach panowania Krzywoustego aż do roku 1114.  Jest to ostatni rok opisany przez Galla                

w jego kronice. Dotyczy wydarzeń, których Anonim był naocznym świadkiem.  

Najwybitniejszym dziejopisem polskiego średniowiecza jest Jan Długosz 

(1415-1480) - autor monumentalnych, łacińskich Roczników, czyli Kronik 

sławnego Królestwa Polskiego, obejmujących dzieje Polski od czasów 

bajecznych do roku 1480. W swej pracy oparł się Długosz na dokonaniach 

poprzedników, starannie przestudiowanych dokumentach i przekazach ustnych. 

Roczniki mają układ kronikarski, przedstawiają kolejne wydarzenia według dat 

rocznych, wiążąc je wzajemnie w łańcuch przyczynowo-skutkowy. Talent 

literacki autora przejawia się głównie w barwnych opisach postaci i zdarzeń. 

Zawarte tu są istotne zbiory wiedzy, z których korzysta wielu historyków. Między 

innymi na ich podstawie Henryk Sienkiewicz napisał Krzyżaków. 
 

 Sylwia Nowicka 
 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_grecki
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                           Słodkie życie Batona 

 

Witam, tu znowu ja, Baton. Mówię wam, wprost nie mogę doczekać się wakacji! Na szczęście 
pani Dyrektor zna potrzeby uczniów i postanowiła dać nam namiastkę lata. Ostatnio strasznie 
stresuję się lekcjami, więc skakałem z radości, gdy pani Szczeżułka oznajmiła, że wybieramy się na dwudniową 
wycieczkę! Odjazd! W końcu relaks i odpoczynek na wsi… Lecz zanim to nastąpiło, musiałem przemęczyć się 
jeszcze kolejne dwa tygodnie w szkole. Spędziłem je na omawianiu planów na te dwa dni z Dżonasem. Wspólnie 
postanowiliśmy, że dajemy sobie spokój z wygłupami i spędzimy ten czas jak cywilizowani ludzie (jeśli to w ogóle 
możliwe). Reszta paczki nie chciała nas nawet wysłuchać, więc można było spodziewać się po nich wszystkiego. 

Zbiórka odbyła się bez większych przeszkód. Po odczytaniu listy zaczęliśmy wspinać się po stromych schodach                 
do autokaru. Usiadłem z Dżonasem, Anka z Zuzą, Mamałyga z Leszkiem, a Horacy z Piotrkiem. Paulin nie mógł 
pojechać, zachorował na anginę. Zuzia strasznie się tym przejęła, bidula. Gdy wsiadaliśmy do autokaru, 
zobaczyłem, z kim jedziemy – z 6 E! Cała nasza klasa, nawet Karolina, ich nie cierpi. Ciągle nam dokuczają                      
i uważają się za lepszych, a zwłaszcza ta wyrośnięta dziewczyna przypominająca licealistkę – Sylwia. Znęca się             
nad młodszymi, a nawet wymusza od nich kasę. Dziwne, że zdała do następnej klasy! 

Podróż była straszna. 6 E wrzeszczała, Horacy wymiotował, a pani 
Szczeżułka dostawała białej gorączki. W tym stanie jechaliśmy 
ciężkich siedem godzin. Pod koniec trasy zrobiło się na tyle 
spokojnie, że mogliśmy ustalić, kto z kim śpi w pokoju.                                 
Gdy wysiadaliśmy, Leszek, który właśnie schodził po schodkach, 
potknął się i runął na ludzi, którzy szli przed nim. Rozpoczął 
reakcję łańcuchową. Kolejne dzieciaki przewracały się jak domino. 
W końcu Horacy, który był ostatni,  padł pod stopy Wiśni, 
młodego wychowawcy 6 E. Wiśnia, który od niedawna grzeje tę 
posadę, rzucił na nas okiem i płaczliwym wzrokiem spojrzał                     
na Szczeżułkę.  

- Spokojnie, Cezary – powiedziała uspokajająco – Wszystko będzie dobrze. 

Też miałem taką nadzieję, ale gdy Sylwia przeszła obok mnie i szepnęła: „Wyczuwam twój strach” śmiejąc się jak 
psychopatka, ogarnęły mnie wątpliwości. 

Hotel był całkiem-całkiem. W pokoju wylądowałem                       
z Dżonasem i Piotrkiem. Mieliśmy około godziny                                    
na rozpakowanie, ale sprawa trochę się przedłużyła, bo 
Piotrek nie mógł znaleźć misia Tadeusza. W końcu, gdy 
okazało się, że go nie zabrał, usiadł na tapczanie i się 
rozbeczał. Próbowaliśmy go pocieszać, ale to nic nie dało. 
Dopiero gdy przyszła Ania i zaczęła do niego łagodnie 
przemawiać, uspokoił się i mogliśmy pójść na zbiórkę. 

Zebraliśmy się na stołówce. Tam przedstawiono nam 
opiekunów i w skrócie opowiedziano o planie na dzisiejszy wieczór i jutrzejszy dzień. Po kolacji mieliśmy iść                   
na podchody! Hura! Uwielbiam tę zabawę. Najbardziej lubię być w grupie uciekającej, bo można wtedy zostawiać 
przeciwnikom złośliwe zadania, jak polizanie stopy czy zjedzenie papryczki chilli. Na kolację były kanapki z czymś, 
co przypominało pastę jajeczną. Smakowała okropnie, Horacy już po jednym kęsie zzieleniał na twarzy. Ugryzłem 
chleb raz, dwa. Potem przez cały posiłek próbowałem przeżuć te dwa kęsy.  Ta pasta będzie śnić mi się                            
po nocach… 

Gdy wszyscy skończyli jeść organizator podzielił nas na dwie grupy: 6 E miała się schować, a my mieliśmy ich 
szukać. Najwyraźniej nie mam dziś szczęścia.  
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Ruszyliśmy z Julitą, opiekunką naszej klasy, piętnaście minut po rywalach. Strzałki doprowadziły nas do lasu. 
Pogoda była piękna, słońce świeciło, wiał lekki wiaterek, a drogę umilał nam śpiew ptaków. Żyć nie umierać. 

 

Nagle ktoś z przodu pochodu wrzasnął: 

- Wstążka! Widzę wstążkę! I.. i kopertę! 

Podbiegliśmy szybko i… faktycznie, w krzakach za zakrętem ścieżki widoczna była fioletowa wstążka, a na ziemi 
koperta ułożona z patyków. Po chwili Leszek znalazł kartkę z poleceniem. Karolina wyrwała mu ją i głośno 
przeczytała: 

- Oto wasze pierwsze zadanie. Dziewczyny mają ustawić się w szeregu. Każdy chłopak ma  cmoknąć każdą 
dziewczynę w oba policzki. 

Wybuchło zamieszanie. Oburzeni chłopcy zaczęli 
protestować. Horacy nie wiedział za bardzo, co 
się dzieję i pytał wszystkich, o co kaman. 
Dziewczyny zebrały się w grupkę, szeptały  i co 
chwila chichotały. Tylko Mamałyga buntowała 
się razem z nami.  

- Cisza! – krzyknęła Julita – Zadanie to zadanie. 
Trzeba je wykonać. Chyba nie jesteście 
tchórzami, co? – spojrzała na nas pytająco,                           
a potem wybuchnęła śmiechem. 

Dziewczyny już czekały w szeregu. Nie mogły 
powstrzymać się od uśmiechu, złośliwce. 
Spojrzałem na Dżonasa. Był w siódmym niebie.                    
No tak, przecież pocałuje Anię... Mięczak! 
Pierwsza do cmoknięcia była Mamałyga, a ja… byłem na samym początku kolejki! Już się przybliżałem,                          
już widziałem grymas obrzydzenia na twarzy kumpeli, gdy… coś mi kapnęło na nos! 

- Błagam, żeby to nie była… - szepnąłem z przestrachem. 

 

Nagle lunęło. Nadeszła straszna burza. Grzmiały pioruny, spadały na nas kaskady deszczu. Julita w jednej chwili 
podjęła decyzję: 

- Wracamy i to szybko! – wrzasnęła. 

Piotrek płakał przez całą drogę do hotelu, ale gdy dostał koc i ciepłe kakao uspokoił się. Usiedliśmy wszyscy                    
w stołówce i czekaliśmy na drugą grupę. Przez ulewę nie można się było dodzwonić do ich opiekuna, Roberta. 
Wiśnia obgryzał paznokcie ze zdenerwowania i wydaje mi się, że parę razy nawet zaszlochał. My nie bardzo się 
martwiliśmy, bowiem rzadko zdarza się coś tak ciekawego jak zaginięcie najbardziej nielubianych osób w szkole.  

Po godzinie rozległo się donośne pukanie (żeby nie powiedzieć walenie) w drzwi wejściowe. Julita szybko pobiegła 
otworzyć . Usłyszeliśmy krzyk szczęścia i po chwili ujrzeliśmy strasznie dziwny pochód. Na czele szedł przemoczony 
pan Robert, który nałożył na głowę plastikową torebkę i podpierał się kijem. Z nim wlokła się reszta: mokra, 
zmordowana i cała w liściach. Sylwia… szkoda, że jej nie widzieliście! Wyglądała jak siedem nieszczęść.                                 
Z potarganych włosów kapała woda na posadzkę, jej kurtka była w naprawdę opłakanym stanie, a dżinsy miała                
po kolana w błocie. Szczerze powiedziawszy zrobił mi się jej trochę żal, ale gdy popchnęła mnie, wlokąc się po 
kakao, to uczucie minęło. 

Po tej przygodzie STRASZNIE zachorowałem i mama musiała po mnie przyjechać tego samego dnia (a właściwie 
nocy). Już od tygodnia leżę w łóżku i się kuruję, ale mam nadzieję, że niedługo wyzdrowieję, bo… zaczynam tęsknić 
za szkołą i przyjaciółmi. Mimo że nie widziałem się z nimi dopiero od siedmiu dni, już mi ich brakuje. Nie wiem,                
co będzie po zakończeniu roku szkolnego. Może każde pójdzie w swoją stronę  i o sobie zapomnimy, a może                   
już zawsze będziemy przyjaciółmi. Ja obstawiałbym to drugie, ale jak to mówią: niezbadane są wyroki boskie… 
Ciao! 
 

Autorka:  Michalina Zienkiewicz 
Ilustracje wykonał: Maciej Bitner 
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Imiona i nazwisko: Wanda Szczepańska 
Znak zodiaku: Byk 
Hobby: opera 
Ulubione słowo: „Kocham Cię Mamo”  
Słowo, którego nie znoszę: wszystkie przekleństwa 
Chciałabym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   Jennifer  Lopez 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: trufle -prawdziwe 
Podróż marzeń: Malediwy 
Muzyka, którą najczęściej słucham: lekka, łatwa i przyjemna 
Maksyma życiowa: Mądry, kto błędy swoje dostrzega 

 

Imiona i nazwisko: Anna Bogumiła Czernik 
Znak zodiaku: Koziorożec 
Hobby: literatura, film, teatr 
Ulubione słowo: każde poprawnie wypowiedziane 
Słowo, którego nie znoszę: NIE 
Chciałabym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   Chciałabym pozostać zawsze... sobą 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: Mogę się oprzeć każdemu smakołykowi, ale… czy warto?? 
Uwielbiam kawę – w każdej postaci i ilości!  
Podróż marzeń: Seszele 
Muzyka, którą najczęściej słucham: rock, pop, soul 
Maksyma życiowa: Należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni,  przeczytać dobry wiersz, 
zobaczyć wspaniały obraz i – jeśli byłoby to możliwe – wypowiedzieć kilka rozsądnych słów... 

 

Imiona i nazwisko: Łukasz Dąbrowski 
Znak zodiaku: Panna 
Hobby: muzyka 
Ulubione słowo: wakacje 
Słowo, którego nie znoszę: hospitacja 
Chciałbym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   gwiazdą rocka 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: pizza 
Podróż marzeń: dookoła świata 
Muzyka, którą najczęściej słucham: heavy metal 
Maksyma życiowa: Byle do przodu 
 

Imiona i nazwisko: Dariusz Wiesław Dobrzyński 
Znak zodiaku: Lew 
Hobby: historia 
Ulubione słowo: victoria 
Słowo, którego nie znoszę: wulgaryzmy 
Chciałbym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   prezydentem RP 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: czekolada z orzechami 
Podróż marzeń: Chiny 
Muzyka, którą najczęściej słucham: Czerwone Gitary                                                                                                    
Maksyma życiowa: Prawda 
 

 
 
 

Imiona i nazwisko: Donata Justyna Kuzara 
Znak zodiaku: Ryby 
Hobby: śpiew, gra na gitarze, czytanie 
Słowo, którego nie znoszę: NIECH! 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: prince polo 
Podróż marzeń: Ziemia Święta 
Muzyka, którą najczęściej słucham: filmowa, Chopin, przeboje lat 80-tych 
Maksyma życiowa: Nie każdy może uczynić coś nadzwyczajnego, ale można czynić rzeczy 
zwyczajne w sposób nadzwyczajny 
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Imiona i nazwisko: Danuta Anna Kalinowska 
Znak zodiaku: Rak 
Hobby: sport - bieganie, narciarstwo, pływanie 
Ulubione słowo: dziękuję 
Słowo, którego nie znoszę: nuda 
Chciałabym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   Bono (U2) 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: tiramisu 
Podróż marzeń: Australia - Sydney 
Muzyka, którą najczęściej słucham: rock 
Maksyma życiowa: Jestem na TAK! 

 

Imiona i nazwisko: Robert Bartosz Maciak 
Znak zodiaku: Wodnik 
Hobby: sport, muzyka, dietetyka 
Ulubione słowo: wakacje 
Słowo, którego nie znoszę: musisz!!! 
Chciałbym na jeden dzień zamienić się miejscem z … perkusistą kapeli rockowej   
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: golonka 
Podróż marzeń: Peru, Brazylia, Argentyna 
Muzyka, którą najczęściej słucham: dobra muza z różnych gatunków muzycznych 
Maksyma życiowa: Minimum wysiłku - maksimum efektu 
 

 
Imiona i nazwisko: Monika Joanna Sadłek 
Znak zodiaku: Panna 
Hobby: sport – siatkówka, pływanie 
Ulubione słowo: wiara 
Chciałabym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   mężczyzną 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: czekolada 
Podróż marzeń: Dominikana, Tajlandia 
Muzyka, która najczęściej słucham: polski rock 
Maksyma życiowa: W zdrowym ciele zdrowy duch 
 

 

Imiona i nazwisko: Małgorzata Słowik 
Znak zodiaku: Koziorożec 
Hobby: czytanie książek 
Ulubione słowo: mama, aliści, azaliż 
Słowo, którego nie znoszę: zaraz 
Chciałabym na jeden dzień zamienić się miejscem z … Leonardo da Vinci 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: czekolada na gorąco, buracarz 
Podróż marzeń: Australia, bieguny 
Muzyka, którą najczęściej słucham: rock, poezja śpiewana 
Maksyma życiowa: Ustąp, aby zwyciężyć 

 

Imiona i nazwisko: Artur Krzysztof Przyłucki 
Znak zodiaku: Skorpion 
Hobby: książki 
Ulubione słowo: umbrella 
Słowo, którego nie znoszę: kluski 
Chciałbym na jeden dzień zamienić się miejscem z …   mieszkańcem Zanzibaru 
Smakołyk, któremu nie mogę się oprzeć: ptasie mleczko 
Podróż marzeń: Zanzibar – wyspa u wybrzeży Tanzanii 
Muzyka, którą najczęściej słucham: reggae 
Maksyma życiowa: Carpe diem 

Aleksandra Reźbik, Aleksandra Szczepańska, Klaudia Woźniczka  i Kamil Poteralski 
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            NASI  SPORTOWCY Z ….  JURANDA  
 

Dziennikarki naszej gazetki zadały nauczycielom kilka pytań na temat  uprawianych 

przez nich dyscyplin sportowych. I oto czego dowiedziały się o  aktywności fizycznej 

naszych psorów. Ankieterki zadały trzy pytania: 

 Czy Pan\Pani uprawia jakiś sport? 

 Jeżeli tak, to jaki? 

 Jak często? 

Badaniom poddano dziewiętnaścioro nauczycieli, którzy odpowiedzieli na zadane 

pytania w następujący sposób: DYSCYPLINY, które uprawiają nasi nauczyciele to: 

pływanie, jazda na rowerze, biegi, jazda konno, lekkoatletyka, taniec, wspinaczka 

górska, jazda na rolkach, badmington, narciarstwo, nordic walking, siatkówka, tenis, 

spacer. 

Do najpopularniejszych dyscyplin należą biegi (9 osób), jazda na rowerze (7 osób), 

pływanie (5 osób). 

 CZĘSTOTLIWOŚĆ UPRAWIANIA SPORTU: 

          26% ankietowanych uprawia sport codziennie 

 26% nauczycieli poświęca czas na ruch fizyczny 1-2 razy w tygodniu 

 16% naszych pedagogów zajmuje się dyscyplinami sportowymi   

           3-5 razy w tygodniu 

Jest czad! Nasi nauczyciele wiedzą jak zadbać o formę! Dzięki tym dyscyplinom 

nauczyciele nie są otyli. Motywują nas do uprawiania sportu i są dla nas wzorem                   

do naśladowania. Dzięki uprawianiu sportów nasi nauczyciele mają chęć do życia               

i nie są ospali, leniwi i zmęczeni po całym dniu ciężkiej pracy.  

 

 

                                                              ZESTAWIENIE LICZBOWE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT 
 

 

pływanie  5 

jazda na rowerze 7 

biegi 9 

jazda konna 1 

lekkoatletyka  1 

taniec 1 

wspinaczka górska 1 

jazda na rolkach 1 

badmington 1 

narciarstwo 3 

nordic walking 1 

siatkówka 1 

biegi 1 

jazda konna 1 

lekkoatletyka  2 

ZESTAWIENIE PROCENTOWE  

 

Ankietę opracowały: Ewa 

Bednarska, Paulina Gazda, 

Dominika Spuz-Szpos, 

Małgorzata Świderska,             

Marta Wrzesień 
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 LEKCJA JĘZYKA POLSKIEGO O JESIENI... JESIENIĄ 
 

25 października 2012 r. podczas lekcji języka polskiego, którą prowadziła Pani Iwona Maciejewska, 

uczniowie klasy 5 C w niezwykły sposób powitali jesień – przedstawieniem ,,Powitanie jesieni”,                         

do którego sami napisali scenariusz. Od początku roku szkolnego uczestnicy zajęć ,,Zabawa z poezją” 

przygotowywali się do poetyckiej lekcji o jesieni: pisali wiersze, robili dekoracje, projektowali kostiumy. 

Główni bohaterowie przedstawienia – Wiosna (Ola Ryńska), Lato (Ewa Bednarska), Jesień (Agnieszka 

Makowska), Zima (Ola Bobińska) - kłócą się o to, na którą porę roku jest teraz kolej. Jesień próbuje 

przekonać pozostałe pory roku, że nadszedł jej czas.  

A ja jestem Pani Jesień  

i przychodzę, gdy jest wrzesień. 

Strząsam liście z drzew  

i  wszędzie pojawia się mech. 
 

Usypiam zwierzęta, 

bo niedługo będą święta. 

lato odchodź prędzej! 

Bo nie chcę cię widzieć więcej!  
(Agnieszka Makowska) 
 

Pomaga jej w tym Duszek Jesienny (Julia Zięba), 

który wierszem J. Tuwima ,,Strofy o późnym lecie” 

rozwiewa wszelkie wątpliwości. Nastał czas Jesieni. 

Oprócz własnych tekstów uczniowie (Krzysztof Sotnik, Filip Karczmarczyk, Piotr Walczak, Łucja Bloch, 

Paulina Gazda, Maria Remiszewska) recytowali utwory o jesieni znanych polskich poetów, m.in.:  

J. Tuwima, L. Staffa, K.I. Gałczyńskiego. Opracowaniem muzycznym zajęła się Małgorzata Świderska. 

Podczas tej lekcji zobaczyliśmy jesień w różnych barwach. 
              Marta Wrzesień 

 Savoir-vivre 
Pokazywanie języka 
 

    Bliźniaki Kuba i Buba wszystko robią razem – nawet chorują w tym 

samym czasie. Gdy ich mama usłyszała, że zaczynają pokasływać, natychmiast wezwała 

lekarza. 

    - Pokaż język!... - powiedział lekarz, siedząc przed Bubą. 

    - Nie ma mowy! - warknęła Buba.  

    Lekarz osłupiał. Mama też. 

    - No co? – Buba popatrzyła na nich z oburzeniem. – Potem wszyscy będą mi mówić,                       

że jestem źle wychowana! Bo pokazuję język! Nie ma głupich!... 

    Kuba ryknął śmiechem. 

   - Ty to jesteś, naprawdę… - popukał się w czoło. – Tak w ogóle to nie 

powinno się pokazywać języka. Ale lekarzowi można… 

    - Nikt cię nie pytał o zdanie! – wrzasnęła rozzłoszczona Buba. 

    I pokazała mu język!...  
 

Fragment książki Grzegorza Kasdepke „Bon ton... savoir-vivre dla dzieci”,                                 

Łódź 2004, Wydawnictwo „Literatura” 
     Julia Bobel, Karolina Domosud, Natalia Domosud 
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Co warto obejrzeć? 

Jeżeli masz czas wolny                  

i nie wiesz, w jaki 

sposób możesz go 

spędzić, podpowiadam, 

że warto pójść do kina 

lub wybrać się do teatru.    

Na ekrany naszych kin 

wchodzi właśnie kolejny film                         

o znanych komiksowych 

postaciach: Asterix i Obelix:                    

W służbie Jej Królewskiej 

Mości. Ten francuski film 

przygodowy to czwarte                      

z kolei dzieło opowiadające   

o przygodach dzielnego Galla Asteriksa. 

Scenariusz oparto o komiks autorstwa Rene 

Gościnnego i Alberta Uderzo. Światowa 

premiera filmu odbyła się 17 października 2012 

roku, a polska premiera 2 listopada 2012 roku. 

Reżyserem jest Laurent Tirard, a w jednej                  

z głównych ról wystąpił Gérard Depardieu. 

W stołecznych teatrach warto zobaczyć 

spektakle: „Adonis ma 

gościa” i „Mały Książę”                

na deskach Teatru 

Muzycznego Roma.                                   

W Teatrze Syrena 

można podziwiać 

przedstawienia:                         

„Jaś i Małgosia”, „Ania 

z Zielonego Wzgórza”, 

„Królowa Śniegu”, 

„Pożarcie Królewny 

Bluetki”, „Kot  w Butach” oraz „Calineczka”. 

Repertuar Teatru Rampa na Targówku również 

jest niezwykle ciekawy. Mali widzowie mogą się 

wybrać na: „Tajemniczy  ogród”, „W pogoni                      

za bajką” , „Pinokia”, „Wielką wyprawę”, 

„Czerwonego Kapturka” lub znakomity musical 

„Zaczarowani’’ Teatru Muzycznego TINTILO  

oparty na motywach baśni Hansa Christiana 

Andersena „Dzikie łabędzie”. 

 

POLECAMY!!!! 

 
 

 

Przygotował: Marcel Groblewski 

 

Quiz o muzyce 

Wykaż się 

znajomością 

muzyki 

ogólnoświatowej 

i jej wykonawców! Rozwiąż nasz quiz i wygraj 

super nagrody!!! 

1.  Kiedy urodził się znany 

wykonawca Usher? 

2. Podaj  nazwę znanego 

szwedzkiego zespołu 

muzyki pop. 

3.  Gdzie urodził się 

John Lennon? 

4. Ile Nagród Grammy zdobył 

Michael Jackson w swojej 

karierze? 

5. Kto był perkusistą grupy 

muzycznej The Beatles?  

6. Jaki jest pseudonim artystyczny 

producenta muzyki Joela 

Zimmermana? 

7. Kiedy założona została grupa The 

Black Eyed Peas? 

 

Pytanie dodatkowe:  

W 2007 roku album wokalistki Amy 

Winehouse został nominowany                        

do nagrody BRIT Awards. W jakiej 

kategorii wygrała  angielska wokalistka? 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

       Opracowała: Emilia Mielczarek 

Odpowiedzi należy przekazać  Pani Annie Czernik 

lub Panu Arturowi Przyłuckiemu.  

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Francja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Asterix
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Goscinny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Uderzo
http://pl.wikipedia.org/wiki/17_pa%C5%BAdziernika
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012
http://pl.wikipedia.org/wiki/2_listopada
http://pl.wikipedia.org/wiki/2012
http://www.filmweb.pl/person/Laurent+Tirard-311925
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 Suczka SARA      

Suczka ZUZIA      

   Cool School 
CZADOWY KĄCIK SP 231 

NASZE ZWIERZAKI 

           

 

 

 

 

 

 

 

      
Rebusy i zagadki 

Zagadka na logikę 

Ile to półtora dodać półtora? 
a) trzy 
b) cały tor 
c) wszystkie wyżej wymienione 

        CI     SŁO 

 

   KA JAZDY     EKOLADA  
               

Ę                             

 

Chcesz, żeby zdjęcie 
Twojego zwierzaka 
pojawiło się w naszej 
gazetce? Wyślij jego 
fotografię  z imieniem 
pupila i Twoim danymi 
(imieniem, nazwiskiem              
i klasą)  na adres 
mailowy 
polazycka@gmail.com 
Najlepsze zdjęcia zostaną 
zamieszczone w gazetce! 

 

 

Y  

Rebus 

Rozwiązanie: ______________________________________________ A 
 Przygotowała: Pola Życka 

 

Angeliki Golan z kl. VI B 

Karoliny i Natalii Domosud z kl. VI B 
Aleksandry Frączek z kl. V A 

Pieski PUTEK i MILUNIA                     
Aleksandry i Pauliny Reźbik z kl. V B i II E 

Kotka ZUZI      

mailto:polazycka@gmail.com
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Przybiega dzieciak na stację 

benzynową z kanistrem: 

- Dziesięć litrów benzyny, 

szybko! 

- Co jest? Pali się? 

- Tak, moja szkoła. Ale trochę 

jakby przygasa… 

 

 

 

Jaś do nauczycielki: 

– Ja to nie chcę nic mówić, ale 

mój tata powiedział, że jeśli 

jeszcze jedna uwaga znajdzie się 

w dzienniczku, to się komuś 

zdrowo oberwie.  

 

 

Nauczycielka pyta Jasia: 

- Co wiesz o bocianach? 

-To bardzo mądre ptaki. 

Odlatują, gdy tylko 

rozpoczyna się rok szkolny... 

 

Ojciec pyta Adasia:  

- Co robiliście dziś                                      

na matematyce?  

- Szukaliśmy wspólnego 

mianownika.                                          

- Coś podobnego!!!                                

Kiedy ja byłem                                               

w szkole, też  szukaliśmy 

wspólnego mianownika!  

Że też nikt go do tej pory nie 

znalazł...  

 

Wyboru  dokonali: Sebastian 

Milewski i Łuksz Sołtanowski 
 

 

Nauczycielka oddaje Jasiowi 

zeszyt z wypracowaniem 

domowym i mówi: 

- Same błędy! Znów 

niedostateczny! 

 

Jasio mruczy pod nosem: 

- Biedny tato... 

 

- Synku, kiedy poprawisz 

dwójkę z matematyki? 

- Nie wiem mamusiu, 

nauczyciel nie wypuszcza 

dziennika z rąk.  

 

Jaką rybę lubi nauczyciel  

od matmy ?  

 

                                       Suma. 

 

 

Nauczyciel pyta: 

- Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie 

urodziny? 

- 7 

- A ile będziesz miał                           

w następne? 

- 9 

- Siadaj, pała! 

- Niech to, pała w urodziny... 
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1. Zwierzęta zbierają je na zimę 
2. Robisz z niej korale 
3. Staje się coraz dłuższa podczas jesieni  
4. W parze z nitką 
5. Zwierzę z kolcami 
6. W tym miesiącu zaczyna się rok szkolny 
7. Robisz z nich ludziki jesienią 
8. Spadają z drzew 
9. Chowasz się przed nim pod parasolem 
10. Galopuje na nim jeździec 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                Przygotowali: Karolina i  Natalia Domosud, Angelika Golan, Paweł Tomaszewski 

 1.           
  2.          
   3.         
   4.         
            
   5.         
6.            
 7.           
  8.          
  9.          
 10.           



        Rysunek: Jan Wojda 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Numer przygotowali: Ewa Bednarska, Julia Bobel, Aleksandra Bobińska, Karolina Domosud,                           
Natalia Domosud, Aleksandra Frączek, Paulina Gazda, Angelika Golan, Marcel Groblewski, Aleksandra 
Janowska, Agnieszka Makowska, Karolina Majchrowska, Emilia Mielczarek, Natalia Miernik, Sebastian 
Milewski, Sylwia Nowicka (absolwentka SP 231), Kamil Poteralski, Katarzyna Pucułek, Liwia Przewłocka, 
Aleksandra Reźbik, Aleksandra Ryńska, Jakub Skoczylas, Aurelia Smoczyńska, Łukasz Sołtanowski, 
Aleksandra Szczepańska, Dominika Spuz-Szpos, Paweł Tomaszewski, Kacper Warszawik, Klaudia 
Woźniczka, Marta Wrzesień, Martyna Ziąbrowska, Michalina Zienkiewicz (absolwentka SP 231),                    
Pola Życka, Pani Anna Czernik, Pan Artur Przyłucki 
 

„Jurandzik” Gazetka Szkoły Podstawowej nr 231 im. gen. Mariusza Zaruskiego w Warszawie                                  
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U W A G A !!! 
Naszą gazetkę można znaleźć na stronie internetowej  

Szkoły Podstawowej nr 231 w zakładce JURANDZIK!!! 

Podajemy adres: 
 

www.sp231.waw.pl 

 

 
 
 

Czy potrafisz rysować komiksy? A czy umiesz wymyślać 

zabawne teksty do różnych postaci? Jeśli tak, to wyślij 

swoją propozycję na adres mailowy 

polazycka@gmail.com                                                       

Najlepsze propozycje zostaną opublikowane na  łamach 

naszej gazetki. 

 

   JURANDZIK 
Komiks - opowiadanie, 

tworzące narrację za pomocą                   

co najmniej dwóch kadrów                                

z rysunkami (najczęstszą formą 

komiksu jest zbiór kadrów, zwany 

planszą). Kadry zazwyczaj 

zaopatrzone są  w teksty 

narratora (po boku) lub 

wypowiedzi postaci (w dymkach).                                             

W Polsce pierwsze próby 

tworzenia sekwencyjnych 

opowieści obrazkowych pojawiły 

się w okresie międzywojennym. 

Za „protokomiks” uznać można 

wydaną w roku 1932 ilustrowaną 

historię Koziołka Matołka 

autorstwa Makuszyńskiego                      

i Walentynowicza.          

http://www.sp231.waw.pl/
mailto:polazycka@gmail.com

