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 styczen 
 
 
 

W styczniu zabawy co niemiara, 
choć mróz szczypie w uszy, 

bawi się cała wiara. 
 

Zjeżdżamy na sankach, 
rzucamy śnieżkami… 
Chodźcie pobawić się z nami! 

 
Wyrzeźbimy w śniegu orła, 

ulepimy bałwana… 
Super ta zabawa z rana! 
                  

 

 

 
 

  Zosia Staszewska 
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SZKOLNY   PROJEKT   PATRIOTYCZNY 
 „P A M I Ę T A M Y  44” 

 
 
 
 

Warszawskie dzieci, pójdziemy w bój,  

Za każdy kamień twój, stolico, damy krew! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 października  2014 r. w dniu Święta  Komisji Edukacji Narodowej   w naszej szkole odbyła się 

wyjątkowa uroczystość – podsumowanie projektu patriotycznego „Pamiętamy ‘44” zorganizowanego                     

               z okazji 70 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. 

Uroczystość rozpoczęła się od przywitania przez Dyrektora Szkoły Panią 

Wandę Szczepańską szczególnego gościa, który przybył do nas specjalnie 

na uroczysty apel – Pani Jolanty Mirosławy Kolczyńskiej, żołnierza 

Armii Krajowej, łączniczkę i sanitariuszkę walczącą w Powstaniu 

Warszawskim, obecnie Przewodniczącą Komisji Kultury                                    

i Wydawnictw oraz Redaktor Naczelną Biuletynu  „Powstaniec 

Warszawski". 

Następnie wszyscy zgromadzeni w sali gimnastycznej mieli okazję 

obejrzeć montaż słowno – muzyczny „Pamiętamy ‘44” przygotowany 

przez KLASY  V B i  V C pod 

kierunkiem Pani Anny Czernik                 

i Pana Artura Przyłuckiego oraz przez szkolny zespół 

wokalny ANIMATO   pod batutą Pani Donaty Kuzary. 

Występ miał podniosły charakter, obfitował w wiele 

wzruszających scen. Nie zabrakło APELU POLEGŁYCH, 

w którym prowadzący Pan Artur Przyłucki wzywał młodych 

powstańców z drużyn Szarych Szeregów. Wyjątkowym 

momentem była 

recytacja „Elegii             

o chłopcu polskim” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, którą 

niezwykle przejmująco zaprezentowała Pani  Małgorzata 

Białek. Niezwykły klimat tamtych lat oddały piosenki 

wyśpiewane przez zespół ANIMATO oraz solistki Idę 

Drzycimską, Małgorzatę Wiśniowską oraz Jagodę Czyż.                                                                                                         

W tym roku Święto Edukacji  w naszej szkole przepełnione 

było akcentem patriotycznym.  Oddaliśmy hołd tym, którzy 

polegli za Ojczyznę. CZEŚĆ ICH PAMIĘCI!!! 

Po uroczystym apelu odbyło się spotkanie uczniów klas V-VI  z uczestniczką powstania  i naszym 

gościem Panią Jolantą Mirosławą Kolczyńską. Wywiad z naszym gościem przeprowadzili dziennikarze 

szkolnej gazetki „Jurandzik”: Zofia Kuzara, Zofia Orlonek 

oraz Piotr Mróz. Dzięki temu mięliśmy jedyną w swoim 

rodzaju okazję  uczestniczenia w żywej lekcji historii.                      

To niezwykłe spotkanie zważywszy  na fakt, że Pani Jolanta 

okazała się doskonałą rozmówczynią, która opowiadała                  

o wielu osobistych przeżyciach rozgrywających się                       

w powstańczej Warszawie. Spotkanie z uczestniczką 

powstania – świadkiem tamtych tragicznych 63 dni było                 

dla naszej społeczności wyjątkowym wydarzeniem pełnym 

niezapomnianych emocji i  głębokich wzruszeń. 

 

         Zdjęcia: Magdalena Majek 
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             REGULAMIN KONKURSU  

        W związku z projektem patriotycznym realizowanym w roku 

          szkolnym 2014/2015  ogłaszamy konkurs fotograficzny „Ślady Powstania 

        Warszawskiego”. Wierzymy, że choć minęło tyle lat od zrywu warszawiaków 

                                  – to jego ślady są ciągle obecne w przestrzeni miejskiej stolicy. 
 

 

INFORMACJE   OGÓLNE 

      1. Konkurs polega na zrobieniu zdjęcia (max. 2) jakiegoś miejsca związanego                          

            z Powstaniem Warszawskim. 

      2. Organizatorem konkursu jest gazetka szkolna „Jurandzik”. 

      3. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas  IV-VI. 

      4. Prace konkursowe przynosimy do Pani Anny Czernik  lub  Pana Sławomira     

              Kamińskiego. 

      5. Prace powinny być podpisane na odwrocie i zawierać dane: imię i nazwisko      

            wykonawcy zdjęcia oraz klasę. 

      6. Format zdjęć to 15x10 (rozmiar pocztówki). 

      7. Termin składania prac – do końca marca 2015 r. 
 

 

    TWÓRCZOŚĆ  Z... SZUFLADY 

Nie wiem, co to poezja,   

nie wiem, po co i na co, 

wiem, że czasami ludzie 

czytają wiersze i płaczą ... 

      
                                                                                                      Władysław Broniewski 

 

Piotr Mróz   

Warszawa  
  

Godzina „W” wybije zaraz 

i cała Warszawa na raz 
rozpocznie walkę o miasto, 
by wyzwolić ukochane państwo. 

 
I walki zaczęte 

Powstańcy kochani, 
Warszawy dzielnice 
kolejno zdobywane. 

 
Choć ciężko się żyje 

w walczącej Warszawie, 
to bronią jej dzielnie 
mieszkańcy umęczonego miasta!  

 

Jeśli piszesz do... szuflady wiersze, możesz je 
zamieścić je na łamach „Jurandzika”. 

W tym numerze przedstawiamy teksty 
naszego redakcyjnego kolegi i koleżanki.  
 

Olga Świderska 
 

Jesień za oknem 
 

Jesień stoi za oknami 
i deszcz na nas zsyła. 

Szare niebo jest nad nami,  
co krople wysyła. 
 

A my zamiast w domu siedzieć, 
podczas smutnej pluchy, 

zakładamy swe kalosze, 
starsi i maluchy. 
 

Wy widzicie w tym ulewy, błoto i szarości, 
a my krople na kolory tęczy się mieniące. 
 

Jesień smutną nie jest wcale porą roku, 
lecz nową przygodą w każdym nowym kroku. 
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W ramach obchodów Międzynarodowych Dni Bibliotek Szkolnych                               

28 października 2014 r. do naszej szkoły przyjechała znana autorka książek 

dla dzieci i młodzieży oraz laureatka wielu prestiżowych nagród literackich... 

Joanna Olech. Spotkanie odbyło się w godzinach przedpołudniowych w sali 

gimnastycznej. Jego uczestnikami byli uczniowie klas szóstych i piątych.                

Po przywitaniu i  krótkim wprowadzeniu konferansjerki zaprosiły Gościa                   

i wszystkich zgromadzonych do wysłuchania piosenki przygotowanej                      

przez szkolny zespół ANIMATO.  Po wspólnym muzykowaniu wymieniono 

nagrody, które na przestrzeni 

ostatnich lat  zdobyła Joanna Olech 

oraz tytuły książek przez nią 

napisanych. Następnie pojawiła się 

przed nami... sama autorka.                 

Pani Joanna wręcz promieniała 

humorem i optymizmem! Po krótkiej chwili zadała nam trudne 

pytania dotyczące zawodu pisarza i jej własnej twórczości! Autorka 

opowiedziała nam bardzo ciekawie o tym, kim byli tacy sławni 

autorzy jak Astrid Lindgren, Lewis Caroll czy J. K. Rowling – wcale 

nie byli zawodowymi pisarzami! Potem 

Joanna Olech zdradziła nam, że posiada 

magiczne moce i odgadła, kim czworo 

uczniów będzie w przyszłości, a zostaną 

oni... dentystą, chirurgiem plastycznym, 

dyrektorką banku i dyrektorem naszej 

szkoły! Gdy zdumienie uczniów przestało 

się tak udzielać, autorka opowiedziała nam 

historię powstania książki pt. „Dynastia 

Miziołków”. Pisarka  przyznała się do błędu 

przez nią popełnionego - Miziołek na każdej 

okładce miał inny kolor włosów! Potem 

pisarka zaprezentowała.... koreańskie 

wydanie „Dynastii Miziołków” i przeczytała 

nam  fragment wyżej wspomnianej powieści 

- ale już po polsku! Następnie zaczęły się 

konkursy, m. in. podobieństwa do Miziołka 

oraz uważnego słuchania, a gdy Joanna 

Olech przedstawiła nam fragment z drugiej 

książki – „Pompon w rodzinie Fisiów”, 

odbyły się zawody trzech osób najbardziej 

ubranych na zielono oraz konkurs                       

na opowiadanie historii o wymyślonych 

przez siebie smokach. Zwycięzcom 

serdecznie gratulujemy!   Chwilę później 

autorka pokazała nam, że nawet jeżeli nie 

mamy zdolności literackich, to możemy 

wydać własną książkę - tak zwany picture 

book. Uczniów naprawdę zachwyciła 

książka pt. „Zoom”, gdzie obrazki jakby nie 

zamierzały się kończyć! Spotkanie, niestety, 

szybko dobiegło do końca, ale zanim 

zadzwonił dzwonek - można było jeszcze 

zadać kilka pytań. To było fantastyczna 

„lekcja” z autorką naszej ulubionej lektury! 

Joanna Olech w naszej szkole! 
 

Pola  Życka Przygotowały: Marianna Borys i Julia Płudowska 
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Możemy również napisać o ulubionych daniach 

naszych uczniów. Wystarczy, że oddacie nam 

wypełnioną ankietę:                                                                                                             
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Ankietę przygotował i przeprowadził: Piotr Mróz 

 

P O L S Z C Z Y Z N A  
NA  CO  DZIEŃ 

 
 
 
 
 

Jak poprawnie powiedzieć: ten pomarańcz czy ta 

pomarańcza, proszę panią czy proszę pani? 

Skąd wzięło się powiedzenie figa z makiem? 

Co oznacza ambiwalentny czy spolegliwy? 

Jak odmieniać nazwiska? 

Chcemy Was przekonać, że kultura języka 

polskiego, a przede wszystkim dobra znajomość 

polszczyzny potrzebna jest na co dzień! Musimy 

pisać i  mówić poprawnie, bo to wpływa na sposób 

oceniania nas przez innych. 

Postanowiliśmy, że w tej rubryce będziemy 

przybliżać Wam zawiłości naszego języka. 

Skorzystamy z porad wybitnego językoznawcy, 

specjalisty w zakresie języka mediów i reklamy 

profesora Jerzego Bralczyka. 
 

JAK UŻYWAĆ?  
 

Witam – nie do starszych 

Czy osoba młodsza może powiedzieć do starszej – 

zamiast dzień dobry - witam? 
 

Coraz więcej Polaków akceptuje witam jako 

neutralne zachowanie powitalne i myśli, że tak jak 

starsi, i młodsi mogą witać; witam lub witaj (bo             

i taka forma pojawia się w związku z powitaniami). 

Przywilej „witania” przysługuje temu, kto jest                  

w jakimś miejscu i wita gości („Witamy Państwa 

serdecznie u siebie”), a nie temu, kto do kogoś 

przychodzi. Kiedy spotykamy się z kimś starszym  

nie powinniśmy mówić witam raczej dzień dobry.     

CO ZNACZY? 
 

Bujda na resorach 
Co znaczy słowo bujda? 
 

Bujda wzięła się od słowa bujać, czyli unosić 

się w powietrzu, fruwać. W staropolszczyźnie 

bujać znaczyło także ‘przekraczać miarę, 

hulać’. Prasłowiańskie bujaki znaczyło – ‘stawać się 

silnym’. Bujda nie ma związku ze stawaniem się 

silnym, raczej z przekraczaniem miary,                                

z oszukiwaniem, kłamaniem i zmyślaniem oraz 

unoszeniem się w powietrzu, czyli nietrzymaniem 

się faktów.   

Często mówi się bujda na resorach w znaczeniu 

oczywiste, jawne, przesadne kłamstwo.  
 

Wykorzystano materiały z książki Jerzego 

Bralczyka „Słowa o słowie. Porady językowe 

profesora Bralczyka” 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Przygotowały: Paulina Reźbik i Zofia Staszewska 

Nazwisko i imię nauczyciela Ulubione danie/potrawa 

Szczepańska Wanda           croissant z kawą 

Mizerska - Wróblewska Beata     kuchnia śródziemnomorska 

Stróżecka – Szlachcic Anna    zupa pomidorowa 

Czernik Anna pierogi  

Kamiński  Sławomir  grzybek (omlet) 

Koczkodaj  Agnieszka  sałatki 

Kuzara Donata        lazania 

Lednicka Anna kuchnia grecka 

Maciak Robert  kuchnia chińska 

Przyłucki Artur dorsz bałtycki 

Słowik Małgorzata kuchnia włoska 

Dąbrowski Łukasz     pizza 

Stefaniuk Katarzyna kuchnia włoska 

Uchańska Irena  sushi 

Zyśkowska Zofia                                                            kuchnia polska 

Dobrzyński Dariusz rosół 

Wilk Malwina pierogi 

Smolińska Małgorzata     kuchnia śródziemnomorska 

Chałas Iwona       naleśniki ze szpinakiem 

Guzowska Anna       paella z owocami morza 

Tutak Ewa kuchnia śródziemnomorska 

Winiarska Anna spaghetti 

Ceglarz Joanna placki ziemniaczane 

Maciejewska Iwona zupa pomidorowa 

Maślanka Agnieszka     kuchnia włoska 

Kądziela Marzena        zupa pomidorowa i pizza 

Świerżewska-Daszkowska Beata    kuchnia śródziemnomorska 

Maranowska Wiesława naleśniki z serem i owocami 

Radzikowska Renata spaghetti carbonara 

Dumańska  Małgorzata leczo 

Łysoń Martyna kuchnia włoska 

Turek Daria polędwiczki w sosie kurkowym 

Hipokrates mawiał: Nigdy nie pracuj, gdy jesteś 

głodny.  W poniższej ankiecie zdradzamy naszym 

Czytelnikom, jakie gusty kulinarne mają nasi 

nauczyciele i co najchętniej spożywają ... 

IMIĘ……………………………………................ 

NAZWISKO…………………………................... 

ULUBIONE DANIE…………………………....... 
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„Nadchodzą praktykanci!” CZĘŚĆ 1 

 

- Wiecie co? Na stronie szkoły pisze, że… 

- Jest napisane, a nie „pisze”! 

- No dobra, więc…- Mika, JJ, Claudia, Brama, Viki i Cordian siedzieli przed szatniami i prowadzili burzliwą dyskusję                    

na temat strony internetowej szkoły, treści w niej zawartych oraz czy to dobrze, że JJ włamał się do szkolnej sieci.                      

Jak zwykle po wakacjach, na stronie pojawiało się bardzo dużo informacji w niezwykle krótkim czasie. 

 - Więc posłuchajcie, bez zbędnych wstępów: naszą szkołę zaatakują praktykanci! – powiedział Jacek takim tonem, 

jakby mówił o ataku UFO. 

- JJ, ile razy cię prosiłam, żebyś nie wypisywał jakiś durnych wiadomo… czekaj! Praktykanci? – Viki opadła szczęka                   

– W naszej szkole? 

- Co? Kiedy? Gdzie? Jak? – drżącym głosem rzekła Mika – I dlaczego nie było o tym na apelu? 

- Według tych informacji to ma być „niespodzianka dla uczniów mająca na celu poprawienie zachowania na lekcjach                         

i szkolenie dla studentów” i tak dalej – przeczytał grobowym tonem JJ – I kolejna zła wiadomość – jedna z praktykantek, 

niejaka Oktawia Wiśniewska poprowadzi w naszej klasie język polski! Tak, TEN język polski, który mamy za minutę. 

- Moja starsza siostra Jagoda mówiła, że jak do jej szkoły przyszli praktykanci, było strasznie. Ci studenci nie umieli 

prowadzić lekcji, byli… niezbyt mili i wstawiali mnóstwo jedynek! – Brama zbladł. 

Nikt nie zdążył jednak czegoś dodać, gdyż zadzwonił dzwonek. Uczniowie weszli do klasy. Po chwili wszyscy – 

łącznie z Szóstką – doznali szoku. Do sali weszła miedzianowłosa studentka w czarnej, skórzanej ramonesce, dżinsach                  

i sandałach na platformach. Przerzuciła przez ramię płócienną torbę z napisem „I don’t care” i usiadła na fotelu. Obrzuciła 

klasę badawczym spojrzeniem, po czym zaczęła mówić. 

- Witam. Nazywam się Oktawia Wiśniewska, jestem studentką pedagogiki trzeciego roku i moją misja jest sprawić, 

abyście polubili język polski. 

Szmer zdziwienia przetoczył się po klasie. Praktykantka miała zupełnie inne podejście do nauki niż pani Gryzipiórko! 

- Co wy powinniście teraz przerabiać… a! Mickiewicza. No to mamy do czynienia z bardzo ciekawym zbiegiem okoliczności. 

Zgadnijcie: ile lat miał ten słynny wieszcz narodowy, gdy podjął pracę jako nauczyciel? – powiedziała młoda kobieta, 

kartkując podręcznik. 

Uczniów zatkało. Po chwili Mika wolno podniosła rękę. Oktawia podniosła jedną brew, co najwyraźniej oznaczało wyrażenie 

zgody za zabranie słowa. 

- Proszę pani, czy Adam Mickiewicz naprawdę był nauczycielem? 

- Oczywiście! – odpowiedziała praktykantka – w 1819 roku podjął pracę nauczyciela w Kownie, gdzie mieszkał do 1823 roku, 

ładnie to formułując. A że urodził się w 1798, to znaczy, że miał wtedy 21 lat – tyle, co ja teraz. Zapiszcie to w zeszytach. 

Tylko bez informacji o moim wieku. A propos Mickiewicza, wiecie, że zakochał się nieszczęśliwie w Maryli 

Wereszczakównie, siostrze ciotecznej Ignacego Domeyki? 

- Przepraszam, że pani przerwę, ale to TEN Domeyko, mineralog i geolog, którego imienia jest gimnazjum o profilu 

matematycznym? – zapytał  Igor, prymus z przyrody. 

- Z matmy to ja nie jestem dobra, ale coś kojarzę, więc możliwe, że tak – odpowiedziała Oktawia – Wiecie, że ten kolo… 

przepraszam, hrabia, który zrujnował związek Mickiewicza i Wereszczakówny nazywał się Wawrzyniec Stanisław Jan 

Puttkamer z Wersowiczów Siekierka herbu Bradacice! Długie to imię, czyż nie? Chcielibyście się tak nazywać? 

- Proszę pani, czy ten szlachcic nosił wąsy? – zapytał któryś z chłopaków. Klasa zaśmiała się. 

- Pewnie tak, wtedy wszyscy nosili wąsy! Od chłopów po króla! – zaśmiała się studentka. 

- To dlaczego Adam Mickiewicz nie nosił? – zapytała  Bożenka, zawsze szukająca dziury w całym. 

- Nie wiem… ale możecie dorysować takie sumiaste wąsiki Mickiewiczowi na zdjęciu w podręczniku na stronie 57.                   

Przy okazji przeczytajcie ten wybór Sonetów Krymskich… o, jest tu nawet mój ulubiony, Grób Potockiej. Wykonajcie 

potem ćwiczenia od pierwszego do trzeciego ze strony 60, a ja puszczę klimatyczną muzykę… chwilkę, czy zapisaliście 

temat? 

- Nie – odparła chórem cała klasa. 

- No tak… po prostu wiedziałam, że o czymś zapomnę – westchnęła Oktawia – Zapiszcie: Adam Mickiewicz – „Sonety 
Krymskie”. Wolicie więcej pracy na lekcji czy pracy domowej? 
 

      *** 

Po lekcji uśmiechnięci uczniowie wyszli z sali. 

- Moja siostra ode mnie dostanie, jak się dowie, że lekcje z praktykantami wcale nie są takie złe! – Bartek dyskutował                

z pozostałymi. – Zadaniem pani Oktawii było, byśmy polubili polski. Sądzę, że się jej bardzo udało! 

 
Autorka: Pola Życka 
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 H U M O R 
MUZYCZNY 
 

Siedzi sobie Jasio na trawie  
i gada pod nosem: 
„Beethoven nie żyje… 
Mozart nie żyje… 
Bach nie żyje… 
I ja się ostatnio jakoś źle czuję!’’   

 
 
 
W filharmonii miał odbyć się koncert znanego 
dyrygenta  i pewnej orkiestry. Jednemu                              
z trębaczy wypadało właśnie wtedy bardzo ważne 
spotkanie. Poprosił  o zastąpienie go pewnego 
portiera. 
- Ależ panie Robercie, ja nie umiem grać                         
na trąbce!- powiedział 
poproszony mężczyzna. 
- Panie Zenku, będzie pan tylko 
trzymał tę trąbkę i jeżeliby pan 
chciał, może pan coś zagrać, 
jest jeszcze czterech innych 
trębaczy- odpowiedział muzyk.  
Portier zgodził się. Nazajutrz 
muzyk przychodzi  do niego. 
- Jak poszło wczoraj?- pyta 
muzyk. 
- Było super. Ludzie klaskali. Oprócz mnie, przy 
trąbkach było jeszcze czterech innych portierów.               
Ale daliśmy czadu! - dodał pan Zenek. 
 
  
Rozmawiają dwa korniki:                                         
– Smakuje normalnie...                                              
– A czego się spodziewałeś?                                                     
– Ludzie mówią, że to Stradivarius... 
 
 

 

Pewien dyrygent w rozmowie stale mówił o sobie,              
o swoich koncertach i sukcesach.                
W pewnej chwili się zorientował                   
i mówi: 
- Ale przepraszam, ja tak ciągle                        
o sobie. Porozmawiajmy o panu.               
Jak panu się podobał mój ostatni 
koncert? 
   

 
 
 
 
 

Przygotowała: Marianna Robak 

 K R Z Y Ż Ó W K I                         
      Z... NUTKAMI 
 

 

 

1. Komponuje utwory. 
2. Głośno w muzyce. 
3. ........... wiolinowy. 
4. Wygląda jak duże skrzypce. 
5. Teatr, w którym się śpiewa. 
6. Możesz ją śpiewać na karaoke. 
7. Na pięciolinii. 
8. Duży instrument strunowy w kształcie trójkąta. 
9. Najniższy głos męski. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Osoba grająca muzykę lub śpiewająca pojedynczo. 
     Zespół złożony: 
2) z dwóch wykonawców, 
3) z trzech wykonawców, 
4) z czterech wykonawców,  
5) z pięciu wykonawców, 
6) z sześciu wykonawców. 
 
Przygotowała: Ida Pacholczuk 

1.               

  2.             

    3.           

   4.            

  5.             

 6.              

  7.             

  8.             

   9.            

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        



        Rysunek: Jan Wojda 
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Numer przygotowali: Bartłomiej Bichta, Marianna Borys, Karolina Ciastkowska, Anna Ćwik, Jagoda Czyż, 
Hanna Dąbrowska, Laura Domżalska, Jan Dymkowski, Maja Foremska, Barbara Gołębiewska, Wojciech 
Grabowski, Urszula Grzelak, Zuzanna Karlewska, Pola Komosa, Julia Konopczyńska, Zofia Kuzara, Oliwia 
Lamparska, Agata Michalska, Emilia Mielczarek, Antoni Mikołajczyk, Zofia Mikołajczyk, Piotr Mróz,Zuzanna 
Mróz, Iga Nieścier, Ida Pacholczyk, Wojciech Plichtowski, Julia Płudowska, Paulina Reźbik, Marianna Robak, 
Patryk Sobieszczański, Zofia Staszewska, Olga Świderska, Julia Wojda, Pola Życka, Pani Anna Czernik,                    
Pan Sławomir Kamiński 
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Naszą gazetkę można znaleźć  

na stronie internetowej   

Szkoły Podstawowej nr 231  

w zakładce JURANDZIK!!! 
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