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MIEJSKI KONKURS POLONISTYCZNY ZNAM MITOLOGIĘ                                                                                            
POD HONOROWYM PATRONATEM  

BURMISTRZA DZIELNICY BIAŁOŁĘKA  PANA ADAMA GRZEGRZÓŁKI  
zorganizowany przez Szkołę Podstawową nr 231  

Istota  mitu  polega na wiecznym powracaniu,  pozaczasowości, wiecznej teraźniejszości.                                             
                                                                                                                                        T. Mann  

15 maja 2013 roku w Urzędzie Dzielnicy Białołęka odbyło się uroczyste podsumowanie VIII 

edycji Miejskiego Konkursu Polonistycznego „Znam mitologię”, którego organizatorem była -  po raz 

drugi - Szkoła Podstawowa nr 231 im. Generała Mariusza Zaruskiego w Warszawie.                                                                                                                             

Znajomość mitologii jest niezwykle cennym darem i umiejętnością, która rozwija, ubogaca  i inspiruje. 

Zainspirowała również Panią Annę Czernik – nauczycielkę języka polskiego, która 14 lat temu po raz 

pierwszy zorganizowała konkurs „Znam mitologię”. Od samego początku zdobył on uznanie zarówno 

wśród uczniów, jak i nauczycieli warszawskich podstawówek. Celem konkursu jest rozbudzenie 

zainteresowań kulturą antyku oraz uświadomienie ważności mitów greckich dla kultury europejskiej.  

Organizator tegorocznej edycji -  Szkoła Podstawowa nr 231 posiada przyznany przez Prezydenta m.st. 

Warszawy Panią Hannę Gronkiewicz-Waltz Certyfikat WARS i SAWA za pracę z uczniem zdolnym.    

W ramach tego programu zorganizowany został konkurs adresowany do uczniów wybitnie zdolnych – 

trzeba bowiem wykazać się olbrzymią wiedzą z zakresu greckiej mitologii, aby dotrzeć do finału. 

W roku szkolnym 2011/2012 konkurs o miejskiej randze uzyskał HONOROWY PATRONAT 

Burmistrza Dzielnicy Białołęka.  

Uczestnictwo w VIII edycji  Miejskiego Konkursu Polonistycznego Znam mitologię zgłosiło – podobnie 

jak w ubiegłym roku - 31 placówek oświatowych z Warszawy. Konkurs Mitologiczny przebiegał                    

w dwóch etapach: szkolnym i miejskim. Ogółem  wzięło w nim udział 425  uczniów warszawskich szkół 

podstawowych.                                                                                                                                                      

Drugi etap zmagań z zawiłościami świata i wierzeń starożytnych Greków odbył się                                           

16 kwietnia 2013 roku w Zamku Królewskim w Warszawie. Przystąpiło do niego 47 uczniów.                        

Spotkanie w Zamku Królewskim uświetnił występ ZESPOŁU TEATRALNEGO 4/6 z Gimnazjum Nr 46 

im. Szarych Szeregów, który zaprezentował przedstawienie  pt.  Hippomenes i Atalanta. 

Podczas gali finałowej Burmistrz Dzielnicy Białołęka Pan Piotr Jaworski oraz Dyrektor Szkoły 

Podstawowej nr 231 Pani Wanda Szczepańska wręczyli dyplomy                       

i nagrody laureatom, finalistom i wyróżnionym w tegorocznym konkursie. 

Nauczycielom przekazano listy gratulacyjne i podziękowania                                   

za przygotowanie uczniów do zmagań konkursowych. Członkowie komisji 

konkursowej bardzo wysoko oceniają umiejętności i wiedzę mitologiczną 

piątoklasistów oraz serdecznie gratulują zwycięzcom, wszystkim 

uczestnikom konkursu oraz ich opiekunom. 

Miejski Konkurs Polonistyczny Znam mitologię pozwolił szkołom 

podstawowym skonfrontować swoje dokonania, przede wszystkim zaś 

pokazać, że wśród piątoklasistów jest wiele uzdolnionych dzieci, które 

posiadają imponującą wiedzę mitologiczną i są doskonałymi znawcami 

greckiej mitologii. 
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K  A  L  E  N  D  A  R  I  U  M 
 

 

22 kwietnia 2013 
S W I A T O W Y   D Z I E Ń   Z I E M I 

Z okazji Światowego Dnia Ziemi odbył się w naszej szkole apel dla klas IV – 

VI. W tym roku dzień ten obchodzony był pod hasłem: Elektroodpady - 

proste zasady. Co to są elektroodpady i w jaki sposób nimi gospodarować 

mogliśmy się  dowiedzieć się oglądając przedstawienie przygotowane  przez 

uczniów klas starszych z udziałem zespołu Animato pod kierunkiem Pani 

Donaty Kuzary oraz  Moniki Okuniewskiej i Anny Lednickiej. Wszyscy 

mieli okazję poszerzenia wiedzy na temat wzrastającego problemu 

elektroodpadów,  a przy okazji dowiedzieli się,  że nasza szkoła kontynuuje 

udział w akcji „Moje miasto bez elektrośmieci”.  

 

29 kwietnia 2013 
R O C Z N I C A   K A T Y Ń S K A   I  K O N S T Y T U C J A   3 M A J A                 
W tym dniu uczniowie klas IV-VI mieli okazję uczestniczyć w uroczystym 

apelu „Polska naszą Ojczyzną” upamiętniającym Rocznicę Uchwalenia 

Konstytucji 3 Maja, jak również 73 rocznicę śmierci aspiranta policji Józefa 

Biernata, któremu poświęcony jest Dąb Pamięci rosnący przed naszą szkołą. 

Naczelną ideą, która od ubiegłego roku towarzyszy obchodom Rocznicy                         

3 Maja, jest utrwalenie w uczniach pamięci i szacunku dla historii naszego 

narodu, poprzez wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych.                  

Na zakończenie uroczystości wspólnie wykonano hymn szkoły i w asyście 

pocztu sztandarowego złożono kwiaty pod Pamiątkową Tablicą. 

 

30 kwietnia 2013 
D Z I E Ń   P A T R O N A                               
W przeddzień majowego weekendu obchodziliśmy Dzień Patrona - Generała 

Mariusza Zaruskiego.  Uczniowie wyjątkowo aktywnie spędzili ten czas                  

z dala od szkolnych ławek - brali udział w quizie o życiu  i działalności 

Mariusza Zaruskiego, konkurencjach sportowych, artystycznych oraz śpiewali 

szanty. Najwięcej punktów  w kategorii klas IV zgromadziła klasa IVA,                  

w kategorii klas V- klasa VC, a w kategorii klas VI – klasa VIA. Zwycięzcom 

gratulujemy i do zobaczenia za rok.  Ahoj! 

 

7 maja 2013 
P R Z E D S T A W I E N I E   Z E S P O Ł U   T E A T R A L N E G O                             
W słoneczny majowy dzień zespół teatralny prowadzony przez Panią 

Małgorzatę Słowik zaprezentował na szkolnej scenie spektakl pt. „Zabawa            

w Śpiącą Królewnę”. Ta znana wszystkim baśń została w niezwykle zabawny 

i zaskakujący sposób zaprezentowana widowni, która taką adaptację przyjęła 

gromkimi brawami. Czekamy na kolejne inscenizacje w wykonaniu zespołu. 
 

8 i 9 maja 2013 
D N I   K S I Ą Ż K I   I   P R A S Y                             
Jak zwykle w maju biblioteka szkolna przygotowała dla nas sporo atrakcji. 

W środę obejrzeliśmy przedstawienie Julian Tuwim czarodziej żywego słowa 

przygotowane przez Koło Przyjaciół Biblioteki, klasę II A i zespół Animato. 

Po apelu zostały wręczone nagrody za konkurs „Wiersz dla Juliana Tuwima”. 

Natomiast w czwartek odbył się szkolny quiz wiedzy dla klas IV-VI  na temat 

życia i twórczości wielkiego mistrza słowa. Konkurs wygrały uczennice                  

z klasy V C. Gratulujemy!!! 

   Przygotowały: Karolina Domosud,  Natalia Domosud,  

                                                    Aleksandra Janowska, Dominika Sałaga 
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     OPIKUNEM  ZESPOŁU  A N I M A T O                                                                                                                                           
P A N I Ą    D O N A T Ą    K U Z A R Ą 

 

Ile lat funkcjonuje 

chór Animato? 
 

Chór Animato 

został założony 

cztery lata temu               

na przełomie                 

roku 2009/2010, 

natomiast w roku 

szkolnym 2008/2009 powołałam do życia zespół 

wokalno-instrumentalny w nowej szkole. Wtedy 

pracowałam jeszcze  w świetlicy. Ten zespół nie miał 

nazwy. Chcieliśmy zobaczyć, jakie będzie 

zainteresowanie i czy będzie perspektywa, żeby 

działać w tym kierunku. 
 

Proszę powiedzieć, skąd się wzięła nazwa 

zespołu? 
 

Animato z włoskiego jest to oznaczenie tempa, 

dosłowne tłumaczenie „z ożywieniem”. Ponieważ 

wcześniej w naszej szkole nie było takiej inicjatywy, 

w związku z tym postanowiłam, że to będzie takie 

ożywienie życia szkolnego i stąd ta nazwa. 

Dodatkowym plusem było, że wymowa  i pisownia 

jest identyczna, a  to rzadko się zdarza. 

 

Na ilu instrumentach umie Pani grać i który 

najbardziej lubi ? 
Na dwóch poważnych (śmiech): gitarze                          

i fortepianie, na dwóch mniej poważnych 

wykorzystywanych w pracy w  szkole: dzwonkach                  

i flecie. Moim ukochanym instrumentem jest gitara 

klasyczna. Z przyjemnością wracam do utworów, 

które grałam jeszcze na studiach i w średniej szkole 

muzycznej. Odnajduję w tym naprawdę wielką 

radość, kiedy mogę pograć ulubione utwory gitarowe. 

 

W jakich najczęściej konkursach bierze udział 

Animato? 
 

Mhm… zwykle jest tak, że najpierw sprawdzam  

warunki regulaminu konkursu, czy w swoim 

repertuarze mamy już utwory, które moglibyśmy 

zaprezentować. Ostatnio, w przypadku konkursu 

piosenki żeglarskiej zdarzyła taka sytuacja , że nie 

mieliśmy żadnej szanty. W ciągu miesiąca  zespół 

nauczył się śpiewać szantę „Marco Polo”.  

 

 
 
 
 

 
 
 

To była jedna z nielicznych sytuacji, kiedy 

przygotowywaliśmy utwór pod konkretny konkurs. 

Zajęliśmy pierwsze miejsce! 

 

Gratulujemy i liczymy na dalsze Wasze sukcesy! 

 

 

 

 

 
 

Imię i nazwisko Donata Kuzara 

Moje ulubione 
kwiaty to… 

doniczkowe – orchidee a  cięte- róże 

Lubię swoją pracę, 

ponieważ… 

nieustannie zachwyca mnie obserwowanie 
postępów uczniów, zdobywanie przez nich 
umiejętności grania, śpiewania, słyszenia 
głosów  i instrumentów w utworach 
muzycznych 

Moim ulubionym 
zwierzęciem jest… 

pies- owczarek niemiecki  i jemu podobne 
nierasowe 

Najciekawszym film 
jaki widziałam był… 

„Amadeusz” Milosa Formana -                               
w fantastyczny sposób przedstawiający 
genialnego kompozytora Mozarta na tle 
realiów jego epoki 

Szczególna pora 

roku to… 

zawsze wiosna! Wszystko budzi się                      
do życia, słońce z rana świeci mając                    
w sobie zapowiedź cudnego dnia, zieleń 
wokół wprowadza nadzieję i  uspokaja 

Wyjątkową piosenką 
jest… 

„ Wszystko się może zdarzyć” Anity 
Lipnickiej. Ilekroć zdarzały się pochmurne 
dni lub trwoga wkradła się   w serce, ta 
piosenka podtrzymywała mnie na duchu:   
„ Gdy tylko czegoś pragniesz, gdy bardzo 
chcesz - wszystko może zdarzyć się!” 

S P O T K A N I E    Z… 
 

     KWESTIONARIUSZ  „JURANDZIKA” 

 

Rozmowę prowadziły:  

Zuzanna Jakubiak, Karolina Domosud, 

Dominika Sałaga i Angelika Golan 

 

 

Zdjęcia:  

Julia Bobel 
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TWÓRCZOŚĆ  Z  SZUFLADY 

  Dramat w kuchni… 
 

 Pewnego pięknego  marcowego dnia Wojtek postanowił przygotować 

rodzicom śniadanie. Niestety,  nie był obdarzony zbyt wielkim talentem 

kulinarnym, więc wynikła  z tego niezła draka…           

- Hmm… - mruknął  Wojtek. - A może by tak zadzwonić                        

po przyjaciół? Przecież zawsze jest raźniej we dwóch,                 

a poza tym nie umiem gotować! 

Jak pomyślał, tak zrobił, więc po około 20 minutach                      

w kuchni stał również jego przyjaciel, Marek. Był on bardzo 

wysportowanym 

dzieckiem, zwłaszcza 

jak na swój wiek.        

Bo trzeba wiedzieć, 

że chłopiec miał ledwie 8 lat. Mimo drobnej budowy ciała dostał 

szóstkę  z wychowania fizycznego,       a w dodatku, co chyba 

najważniejsze, umiał wyśmienicie gotować, piec, smażyć, dusić i, 

ogólnie mówiąc, przyrządzać jedzenie. 

-No, a teraz gadaj, po co mnie tu prosiłeś – zażądał maluch. W końcu kto by przerywał poranną sesję 

grania w gry?! Oprócz szaleńca i dobrego kumpla, który ma problem… 

-Dobra, słuchaj uważnie. Chcę zrobić przyjemność rodzicom. Wpadłem na świetny pomysł: przygotuję 

im śniadanie! – rzekł bardzo dumny z siebie Wojtek. 

Marek zrobił zamyśloną i zdziwioną minę jednocześnie. Wyglądał, jakby kazano mu zaczarować 

patelnię, talerze  i wszystkie inne rzeczy z kuchni. Po krótkiej chwili wyznał: 

- Szczerze mówiąc, to nie jestem wyśmienitym kucharzem. 

-Jak to?! Przecież chodzisz na zajęcia, a w ogóle to sam opowiadasz o swoim talencie!- wybuchnął 

Wojtek. Następnie rzucił się do okna i wyjrzał. Ujrzał samochód 

swoich rodziców, zresztą trudno było go nie zauważyć. Wielkie, 

czarne jak sadza Suzuki dostojnie wtoczyło się na podjazd. 

Stopniowo silnik ucichł, a wtedy Marek uświadomił sobie,                 

że warkot brzmiał jak muzyka dla jego uszu. W swoim życiu, 

wprawdzie krótkim, ale jednak - zdążył ujrzeć w nim takie 

rzeczy,   z których istnienia inni mogli sobie nawet nie zdawać 

sprawy. Przykłady? Proszę bardzo: czy ktokolwiek oprócz niego 

widział wiertarkę z wmontowanym minikomputerem? Albo 

chociażby klawiaturę  z doczepionym keabordem? Przy wciśnięciu odpowiedniego klawisza instrument 

wydawał przypisany dźwięk. Wszystkie te wynalazki były autorstwa Marka bądź jego taty. Mama 

młodziaka wciąż powtarzała, że dzięki nim obaj zdobędą kiedyś może małą, a może dużą, ale jednak 

fortunę. Wydawało się to bzdurą, lecz jakby się nad tym zastanowić, to gdyby sprzedać przyrząd                        

do obracania naleśników na drugą stronę, to można by jednak zdobyć trochę pieniędzy. Niedużo,                         

bo niedużo, ale chyba każdy zarobiony pieniądz może przynieść szczęście! 

Autor: Antoni Bartmiński                                     

Rysunki: Maciej Bitner 
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 WYWIAD  Z  AKTOREM 
   JANEM  BZDAWKĄ 
 

 

 

Aleksandra Bobińska: Dzień dobry. Jestem 

dziennikarzem gazetki szkolnej, czy mogłabym 

zadać Panu kilka pytań? 

Jan Bzdawka: Dzień dobry, bardzo proszę. 

AB: Na wstępie chciałabym zapytać skąd Pan 

pochodzi? 

JB: Pochodzę z Laskowic Pomorskich. Jest to 

mała miejscowość u progu Borów Tucholskich, 

przepięknych terenów lasów i jezior. 

AB: Kim Pan chciał zostać jako dziecko? 

JB: Chciałem być kolejarzem, ale marzyłem też            

o kontakcie ze sceną, z wielką sceną i z muzyką.    

I tak się stało. 

AB: Jaki w związku z tym zawód obecnie Pan 

wykonuje? 

JB: Jestem aktorem sceny musicalowej. 

AB: Aktorem filmowym czy teatralnym? 

JB: Jestem dyplomowanym aktorem scen 

musicalowych, ale jak najbardziej aktorem 

teatralnym i filmowym. Występuję też                         

w różnych serialach. Miałem też okazję grać                  

w sztukach dramatycznych, ale musical to jest 

to, co najlepiej potrafię robić. 

AB: W którym teatrze Pan pracuje? 

JB: W teatrze muzycznym Roma. 

AB: Czy kształcił się Pan w kierunku aktorstwa? 

JB: Tak, jak najbardziej. 

AB: W ilu spektaklach Pan grał i czy mógłby Pan 

wymienić najważniejsze? 

 

 
JB: Grałem prawie we wszystkich premierach 
Teatru Muzycznego Roma: w największych 
musicalach na świecie jak „Crazy For You”, 
„Grease”, „Miss Saigon”, „Upiór w operze”, „Les 
Misérables, czyli Nędznicy” i „Deszczowa 
piosenka”. 
 
AB: Słyszałam, że gra Pan w tym spektaklu 

jedną z pierwszoplanowych ról. Czy mógłby 

Pan przybliżyć tematykę spektaklu? 

JB: Treści nie opowiem, bo nie będę zdradzał 

dokładnie, co się tam dzieje. Zapraszam  Was 

wszystkich do teatru, bo jak najbardziej jesteście 

w takim wieku, że spokojnie możecie obejrzeć tę 

sztukę. Jest to komedia, gdzie jest mnóstwo 

tańca, są sceny aktorskie, mnóstwo piosenek, 

dużo stepu. Jest to komedia, bardzo lekki 

musical o pojawieniu się po raz pierwszy                       

na świecie filmu dźwiękowego. 

AB: Czy ma Pan w planach nową rolę? 

JB: Obecnie żyję „Deszczową piosenką”,                    

bo niedawno (29 września 2012) była premiera                                 

i gramy od dwudziestu do trzydziestu spektakli 

w miesiącu. 

AB: Czy jest rola, którą chciałby Pan zagrać                 

i o której Pan marzy? 

JB: Tak, jest to rola w „Upiorze w operze”. 

Chciałbym zagrać upiora! 
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AB: Czy ma Pan jakieś inne marzenia nie 

związane z teatrem? 

JB: Jak najbardziej! Uważam, że warto marzyć                 

i wierzyć, że marzenia się spełniają, bo tak się 

dzieje. Ja swoich nie zdradzę, by nie zapeszyć :-) 

AB: Czy gra w teatrze jest Pana jedynym 

zajęciem? 

JB: Nie. Oprócz tego prowadzę Ognisko 

Musicalowe dla dzieci, tutaj na Białołęce. 

Zajmuję się także agencją artystyczną, 

podejmuję się też reżyserowania innych rzeczy, 

ale związanych z muzyką, głównie z musicalem. 

AB: Czy zajmował się Pan dubbingiem filmów 

dla dzieci?  

JB: Tak, zdarza się, że dubbinguję niektóre filmy.             

Ostatnio udzielałem głosu w „Meridzie 

Walecznej” młodemu Macintosh'owi. 

AB: Czy mógłby Pan opowiedzieć czytelnikom 

naszej gazetki jakąś śmieszną sytuację, która 

wydarzyła się Panu  na scenie? 

JB: W finałowej scenie 

„Crazy For You”, gdzie 

mam szybką przebiórkę, 

zakładam biały garnitur. 

Garderobiana przez 

pomyłkę wzięła nie mój 

strój. Podała mi 

garnitur Janusza 

Józefowicza, dyrektora 

studio Buffo, bo 

graliśmy na zmianę tę rolę, a on jest wyższy                 

ode mnie. Spodnie były dłuższe prawie 20 cm               

i wystawały mi spod butów, w których 

stepowałem.  Na szczęście się nie wywróciłem                         

i spektakl zakończył się szczęśliwie. 

AB: Dziękuję za wywiad. 

JB: Dziękuję za zaproszenie.  

 

 
 

Rozmowę prowadziła: Aleksandra Bobińska 

 
AFISZ TEATRALNY - ogłoszenie opowiadające 
np. o przedstawieniu lub mające charakter 
reklamowy, rozlepiany na tablicach i słupach itp.  
 

ZAPADNIA - ruchoma część sceny , która może 
być  opuszczona w dół wraz z ludźmi. 
 
SCENOGRAF - artysta projektujący scenografię. 
 
SUFLER - osoba podpowiadająca aktorom tekst  
roli. 
 
RECENZJA -  omówienie i ocena  
spektaklu.  
 

DUBLER –  osoba zastępująca aktora                           
na scenie. 
 

INSPICJENT - pracownik czuwający                          
nad techniczną stroną przedstawienia. 
  
ROLA  - tekst wypowiadany przez aktora , 
postać utworu scenicznego odtwarzana                   
przez aktora 
 

REKWIZYT  -   przedmiot, którego obecność 
jest niezbędna na scenie 
 

MAKIETA  -    dekoracja wykonana z różnych 
materiałów. 
 

MASKA  - rodzaj zasłony kryjącej twarz, mającej 
formę twarzy lub pyska zwierzęcego. 
 

MUZYKA - napisana specjalnie dla danego 
przedstawienia.  
 

OPERATOR DŹWIĘKU -  pracownik 
odpowiedzialny za dźwięku.  
 

ORKIESTRON - miejsce przed sceną 
przeznaczone dla orkiestry.  
 

Przygotował: Marcel Groblewski 

Teatralne 

ABC 
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W roku szkolnym 2012/1013 uczniowie 
klas IV-VI  Szkoły  Podstawowej nr 231 
przystąpili do Ogólnopolskiego Konkursu 
Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną 
na co dzień”. Wśród uczestników III etapu-
finału ogólnopolskiego - znalazły się: 
Pola Życka IV C 
Aleksandra Ryńska V C 
Gracjana Stolarska V B 
Dorota Kacprzyk VI B 
Laureatką III miejsca została Pola Życka. 

 

 

 

22 lutego 2013r. zorganizowany został 
pierwszy etap Warszawskiego Konkursu 
Czytelniczego „Magia lektur”, w którym 
wzięło udział 56 uczniów klas IV-VI. 
Do drugiego etapu- turnieju 
międzyszkolnego  zakwalifikowała się 
uczennica klasy VI C Łucja Borys 

 
 
 

VIII edycja Miejskiego Konkursu 
Polonistycznego „Znam mitologię’’ odbyła 
się 22 marca 2013 r. Zwycięscy pierwszego 
etapu to: 
Liwia Przewłocka V B 
Aleksandra Ryńska V C 
Maciej Narożny V C 
Mikołaj Liberadzki V B 
Wyróżnienie w zmaganiach finałowych , 
które odbywały się 16 kwietnia  2013 r.               
w Zamku Królewskim, zdobyła Liwia 
Przewłocka. 

 

 

 

Dnia 21 lutego 2013 r. odbył się szkolny  
konkurs  „Mistrz Gramatki Polskiej”. 
Najwięcej punktów zdobyli: 
Wojciech Grabowski IV A 
Jędrzej Pysiek IV B 
Marta Wrzesień V C 
Magdalena Dzwonkowska VI A 

 
 

 
 

W dniu 26 marca 2013 roku odbył się 
Konkurs Recytatorski „Warszawska 
Syrenka” dla uczniów klas IV-VI. 
Na II miejscu uplasowała się Barbara 
Szymańska V B, natomiast wyróżnienia 
zdobyli:  
Julia Zięba V C  
Marcel Groblewski  IV C 

8 marca okazał się szczęśliwy dla zespołu 
ANIMATO, jak również dla duetu 
szóstoklasistek. Tego dnia w Tawernie 
„Korsarz" w Warszawie odbył się Konkurs 
Piosenki Żeglarskiej pod patronatem 
fundacji Oceany Marzeń. ANIMATO 
przygotowało szantę „Marco Polo”  i...  zajęło 
I miejsce, a występ Dominiki Bauer                       
i Małgorzaty Łuczak, które wykonywały 
szantę „Przechyły” we własnej aranżacji, 
zakończył się zdobyciem III miejsca. 
 
 

 

 

 
 
 
 

W dniach 24 -26 kwietnia 2013 r. 
reprezentacja chłopców naszej szkoły                 
w piłce nożnej brała udział w Mistrzostwach 
Dzielnicy Szkół Podstawowych w ramach 
Warszawskiej Olimpiady Młodzieży.         
Chłopcy zajęli III miejsce w dzielnicy.                             
Skład drużyny: Jędrek Robak, Czarek 
Janduła (kapitan), Michał Czarnowski, 
Janek Pisaniec, Fryderyk Gerbowski, 
Mikołaj Madej, Igor Karczmarczyk, 
Mateusz Wojda, Dawid Lusa, Piotrek 
Glinicki, Mikołaj Wierzbicki, Dawid Lusa  
i Kacper Rudnicki. 

 

 
 
 

17  maja 2013 r.  uczennica klasy V B 
Kamila Wojno odebrała nagrodę                        
za zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim 
Konkursie Papieskim „ŚLADAMI PAPIEŻA 
JANA PAWŁA II  PO POLSCE” za wiersz     
pt. „Papież”.  
W konkursie wzięły także udział: 
Pola Życka oraz Łucja Borys 

Przygotowały: Julia Bobel, Karolina Domosud, Natalia Domosud i Angelika Golan 
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ODYSEJA UMYSŁU 

„Jakiś czas temu twórcza energia Omera zainspirowała każdego z 2590 tegorocznych odyseuszy, 451 trenerów                                        
i 549 wolontariuszy do tego, aby rzucił wyzwanie własnej wyobraźni (…) Owe magiczne momenty to najcenniejsza 
nagroda, jaką możemy wynieść z udziału w Odysei Umysłu.” 

 

Co to jest Odyseja Umysłu? 

Odyseja Umysłu to konkurs międzynarodowy, który ma na celu 

rozwijanie kreatywności i pomysłowości wśród dzieci i młodzieży. 

Odyseję założył dr Sam Miclus [czytaj : sam miklus]. Zajęcia 

odbywają się w naszej szkole pod opieką Pani Anny Lednickiej                 

i Anny Cesarz. Do obecnej drużyny należą : Gabrysia Tałałaj z 5 A, 

Szymon Winiarek z 3 B, Pola Życka z 4 C, Marianna Robak z 4 C, 

Kamil Żelaśkiewicz z 3 A, Marceli Kaczmarczyk z 3 C i Wojtek 

Grabowski z 4 A. 

Z ostatniej próby… 

Na ostatniej próbie wszyscy wzięliśmy się w garść. Ćwiczyliśmy problem długoterminowy –

przedstawienie, nad którym pracowaliśmy cały rok szkolny i głównie dla niego się spotykaliśmy. Musieliśmy 

zadbać, aby był zgodny z podanym tematem i , oczywiście, BAAARDZO kreatywny. Podczas pracy nad nim nie 

mógł nam nikt spoza drużyny pomóc (np. w robieniu dekoracji) ani podsunąć pomysłów na rozwiązanie 

problemu. My wybraliśmy problem „Przebojowa architektura”, który polegał na zagraniu przedstawienia,               

w którym znikały dwa dzieła sztuki, a dwie postacie wyruszały im na ratunek. W przedstawieniu miały też 

pojawić się  dwie piosenki i replika jakiejś sławnej budowli, która powstała między 100 a 1600 rokiem. 

Kończyliśmy też ostatnie detale oraz ćwiczyliśmy piosenkę. Byliśmy bardzo zdenerwowani i nie myśleliśmy              

o niczym innym, tylko o eliminacjach.  Po zajęciach poszliśmy do domu z wielkim uśmiechem na twarzy. 

 

Na eliminacjach rejonowych 

Eliminacje odbyły się w XIV LO 

im. S. Staszica przy ulicy 

Nowowiejskiej. O godzinie 9.50 

poszliśmy na drugie piętro                   

na problem spontaniczny. 

Spontany są ściśle tajne,                      

więc udostępnimy opis naszego                

w kolejnym numerze. Następnie mogliśmy zjeść DRUGIE 

ŚNIADANIE ODYSEUSZA i robiliśmy Kreatywne Korony             

dla naszych trenerek.  Po jakimś czasie zostaliśmy 

wezwani na rozwiązanie problemu długoterminowego, 

więc po złożeniu dekoracji i przebraniu się w kostiumy 

wkroczyliśmy do akcji!  Po prezentacji poszliśmy do domów, a wieczorem wróciliśmy na  Ceremonię 

Ogłoszenia wyników. Niestety, nie przeszliśmy dalej, ale bardzo dobrze się bawiliśmy! 

 

 

 

 

NA NASZYCH ZAJĘCIACH NAJWAŻNIEJSZA JEST DOBRA ZABAWA! 
  

Pola  Życka 



10                                               J U R A N D Z I K                                                                                              

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

Rozmowa w czasie meczu 

piłkarskiego: 

- Dlaczego wszyscy wygrażają 

pięściami temu człowiekowi, który 

siedzi na trybunie 10 rzędów  

przed nami? 

- Bo rzucił  

w sędziego  

butelką. 

- Ale przecież  

go nie trafił. 

- No właśnie. 

 

 

Trener Francji pyta Pana Boga: 

- Panie Boże, za ile lat Francja zostanie 

mistrzem świata? 

- Za 6 lat. 

- O, nie! To nie za mojej kadencji - 

odpowiada trener. 

Na to trener reprezentacji Polski pyta 

Pana Boga: 

- Panie Boże, za ile lat Polska zostanie 

mistrzem świata w piłce nożnej? 

- Nie za mojej kadencji - odpowiada 

Pan Bóg. 

 

 

 

 

Przed meczem: 

 - Panie sędzio, mam do pana 

sprawę. Zaraz grała będzie ulubiona 

drużyna mojego męża. 

Chciałam mu kupić ten mecz                      

na urodziny...             

 

Mecz piłki nożnej. Mężczyzna 

zagaduje siedzącego obok niego 

małolata: 

- Przyszedłeś sam? 

- Tak, proszę pana. 

- Stać cię było na tak drogi bilet? 

- Nie, tata kupił. 

                                - A gdzie jest twój 

                                  tata? 

                                - W domu.  

                     Szuka biletu. 

 

Wyboru  dokonali: Sebastian 

Milewski i Łuksz Sołtanowski 
 

 

Lekarz pyta Jasia: 

- Czy miałeś już kiedyś jakieś urazy, 

chłopcze? 

- Tak, złamałem nogę... 

- W którym miejscu? 

- Na zboczu Gubałówki... 

 

 - Czy uprawia pan jakiś sport? – 

pyta lekarz. 

- Tak, zbieram znaczki pocztowe. 

 

                                - Ależ to nie jest 

                                  żaden sport! 

                                - Jak to, przecież  

                                  są znaczki 

                                  wydawane   

                                  z okazji 

                                  olimpiad! 

 

Przychodzi facet do księgarni                   

i mówi: 

- Poproszę książkę „Polacy na 

mundialu”. 

- Fantastyka piętro wyżej. 

 

 

Mistrz w pchnięciu kulą do trenera:  

- Dziś muszę pokazać klasę.                           

Na trybunie siedzi  

moja teściowa.  

- E! Nie dorzucisz. 

 

 

Spotkało się dwóch fanów piłki nożnej:  

- Ile będzie bramek?  

                             - Dwie, bramki      

                               zawsze są dwie. 

 

 

Znany lekkoatleta przed ważnymi 

zawodami obłożnie się rozchorował. 

- Jest fatalnie - mówi lekarz wyjmując 

mu spod pachy termometr - 39.5 

stopnia.  

- A jaki jest rekord świata? 

 

 

Wiosenne postanowienia! 

 

Będę codziennie biegać 

              - ślimak. 
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    Przygotowała: Natalia Karcz i Karolina Woźniczka  

       1.       

      2.        

     3.         

       4.       

       5.       

6.              

1. Bywa ona deszczem 

    śniegiem, gradem, lodem 

    albo chmurą która                                                                                                             

    znów zmieni się w ……… 
 

2. Jaka to pora roku: 

    sypie śniegiem wokół 

    pozwala wyciągnąć sanki 

    i lepić śnieżne bałwanki                  
 

3. Fioletowy kwiat typowo 

    wiosenny 
 

4. Chociaż go nie widać, 

    znać, że siłę ma, 

    łamie w gniewie drzewa                                                                    

    i chmury niebem gna 

            

5. W lecie jest krótka.                                                                

    a długa w zimie. 

    Jak jej na imię? 
 

6. Zimą idzie spać,  

    a wiosną budzi się   

    do życia 
 

      
    HASŁO: _________________                        

Wiosna to czas, w którym ptaszki za oknem ćwierkają, 

wiosną zwinne jaskółki gniazda zakładają. 

 

Łąki kwiatami usłane, kolorowe jak obraz,                     

na którym jest to malowane, 

wszyscy podziwiają te cudowne wiosenne pejzaże. 

 

A ja stoję cienkim pędzlem namalowana 

i widzę jak świat się zmienia i pięknieje na tę wiosnę. 

 

Aleksandra Wieczorek 
 

Wiosna 

 

 P R Z Y S Ł O W I A   -  W I O S N A 
 

                      Choć już w kwietniu słonko grzeje, nieraz pole śnieg zawieje.   

                      Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to długie chłody się zapowiadają.  

                      Kwiecień plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata.  

                      Kwiecień gdy deszczem plecie, to maj wystroi w kwiecie.  

                    Pogody kwietniowe - słoty majowe. 

 Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.  

 Wody w maju stojące szkodę przynoszą łące.  

 Jedna jaskółka wiosny nie czyni.  

 Jaskółka i pszczółka lata, znakiem to wiosny dla świata. 

 



        Rysunek: Jan Wojda 

                                                                                                                                                                                                                                                       

Numer przygotowali: Antoni Bartmiński, Ewa Bednarska, Julia Bobel, Marianna Borys, Aleksandra 
Bobińska, Karolina Domosud, Natalia Domosud, Maja Foremska, Aleksandra Frączek, Paulina Gazda, 
Angelika Golan, Marcel Groblewski, Zuzanna Jakubiak, Aleksandra Janowska, Natalia Karcz, Agnieszka 
Makowska, Karolina Majchrowska, Emilia Mielczarek, Natalia Miernik, Sebastian Milewski, Kamil 
Poteralski, Katarzyna Pucułek, Liwia Przewłocka, Aleksandra Reźbik, Aleksandra Ryńska, Dominika 
Sałaga,  Jakub Skoczylas, Aurelia Smoczyńska, Łukasz Sołtanowski, Aleksandra Szczepańska, Dominika 
Spuz-Szpos, Małgorzata Świderska, Paweł Tomaszewski, Kacper Warszawik, Karolina Woźniczka, Klaudia 
Woźniczka, Marta Wrzesień, Martyna Ziąbrowska,  Pola Życka, Pani Anna Czernik,  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 

INFORMACJE     INFORMACJE     INFORMACJE 
 

 

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 

 

 
 
 

   JURANDZIK 

Autorkami KOMIKSU są uczennice KLASY V B: Aleksandra Szczepańska, Aurelia Smoczyńska i Kamila Wojno 

 

 

ToonDoo: http://www.toondoo.com 

http://www.sp231.waw.pl/
http://www.toondoo.com/

