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   Jakub Ciupa 
 

Wspomnienie o Generale Zaruskim 
 

Góry mocno pokochałeś,   

 swoje serce im oddałeś,   

skały twarde, granitowe   

 strojne w korale lodowe. 
  

Granie, turnie i przełęcze 

skamieniały pejzaż tworzą, 

dumny, piękny i wyniosły,  

bo stworzony ręką Bożą. 
 

Wiele razy zdobywałeś 

ośnieżone górskie szczyty. 

Groźnych lawin się nie bałeś  

i wierzchołków w mgłach ukrytych. 
  

Drugą Twą miłością życia 

morze srogie pozostało. 

Tu wzburzone, tam łagodne  

w swe ramiona ciebie brało. 
 

Statkiem lekko kołysany 

w morską otchłań podążałeś. 

Zmieniający się krajobraz  

co dzień z burty podziwiałeś. 
 

W górze mewy Ci śpiewały 

pieśni, szanty, kołysanki. 

Białe szkwały tańczyć chciały 

walce, nieraz kujawiaki. 

 

Choć  już tyle lat minęło, 

to ja – uczeń - mocno wierzę, 

że Zawisza nadal pływa   

z kapitanem swym przy sterze. 
 

 

 

Polski Związek Żeglarski ogłosił rok 2017 Rokiem 
Generała Mariusza Zaruskiego – żołnierza, pisarza, 

poety, malarza, żeglarza, taternika, a przede 
wszystkim wychowawcy młodzieży                                                

i działacza społecznego. 
Nasza szkoła zorganizowała wyjątkowy  koncert  

z okazji 150. rocznicy jego urodzin.  
Uczniowie wzięli także udział w I Ogólnopolskim 

Konkursie Literackim„Znam postać Generała 
Mariusza Zaruskiego – Patrona mojej szkoły” 

Góry i morze – ukochane miejsca życia                             
mojego Patrona. 
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        NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 

 

Imię i nazwisko: Izabela Nogal 

Znak zodiaku:  Baran                                                                                                                 

Ulubiona dyscyplina sportowa: gimnastyka 

Zainteresowania: języki obce, gry komputerowe 

Ulubiona potrawa: tradycyjnie - schabowe  

Ulubiona muzyka: raczej ciężkie brzmienia 

Ulubiony kolor: bordowy i czarny 

Podróż marzeń: Skandynawia 

Ulubiona książka: „Bastion”  Stephena Kinga 

Maksyma życiowa: Postępuj swoją drogą, a ludzie niech mówią, co chcą. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Imię i nazwisko: Marta Kwiecień-Rysz 

        Znak zodiaku: Lew 

      Ulubiona dyscyplina sportowa: piłka nożna 

      Zainteresowania: kino, teatr 

      Ulubiona potrawa: pizza 

      Ulubiona muzyka: pop 

      Ulubiony kolor: granatowy 

      Podróż marzeń: wakacje w Dubaju 

      Ulubiona książka: ,,Stowarzyszenie Umarłych Poetów’’ N.H. Kleinbaum 

      Maksyma życiowa: Człowiek nie żałuje tylko tych słów, których nie powiedział. 

 

        

      

    Imię i nazwisko: Magdalena Kołodziejska 

Znak zodiaku: Ryby 

Ulubiona dyscyplina sportowa: jazda konna 

 Zainteresowania: jazda konna, gry komputerowe 

Ulubiona potrawa: spaghetti  

Ulubiona muzyka: rock 

Ulubiony kolor: czarny 

Podróż marzeń: objechać Polskę  

     Ulubiona książka: seria ,,Harry Potter’’  

Maksyma życiowa: Oby do przodu  

 

 

    Imię i nazwisko: Rafał Cybulski 

    Znak zodiaku: Rak 

 Ulubiona dyscyplina sportowa: pływanie 

    Zainteresowania: film polski, okres PRL-u, psychoterapia 

    Ulubiona potrawa: naleśniki 

    Ulubiona muzyka: rock, alternatywna 

    Ulubiony kolor: niebieski 

    Podróż marzeń: Indie 

    Ulubiona książka: „Portret Doriana Graya’’ 

                                               Maksyma życiowa: Bierz z życia jak najwięcej. 

 

Nauczyciel świetlicy 

Nauczyciel świetlicy 

Psycholog 

Przygotowały: Urszula Grzelak,  Barbara Gołębiewska,  

                         Piotr Bieniek 

Nauczyciel świetlicy 
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„Biblioteka jest instytucją, która samym  
swoim istnieniem świadczy  o rozwoju kultury. 
Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,    
przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy, 
inteligencję, znajomość świata i ludzi...”                                        
                                                                       Jan Paweł II  

 

Nauczyciele bibliotekarze: 
Lilianna Trepczyńska-Sacała  i Katarzyna Stefaniuk 

 

TWÓRCZOŚĆ Z SZUFLADY 
  

Zofia Staszewska                                     

„Wiosna” 

 
Wiosna, wiosna raz przychodzi wcześniej 
raz później. Nigdy nie wiadomo, 
kiedy ptaszki zaczną śpiewać, 
kiedy kwiaty na drzewach owocowych zaczną 
dojrzewać. Jednak wiadomo jedno, 
wiosno, wiosno, przychodź prędko! 
 
 
 
 
 
Oliwkowe drzewa, oliwkowa trawa, 
już wiadomo – wiosna jak z obrazka. 
Studnia kwiatów i owadów na polach 
pojawiła się i też głośne ćwir, ćwir 
w ogrodach zaczyna rozbrzmiewać… 
 
 
Zuzanna Skoczylas 
„Wyprawa w góry” 
 
Raz babcia z dziadkiem  
oglądali ukradkiem 
album ze zdjęciami, 
gdy po górach hasali. 

Kiedy ze szkoły wróciłem, 
do nich dołączyłem 
i z radością słuchałem, 
ich przygody poznawałem. 

Ach, wnuku nasz wspaniały, 
nawet gdy burze szalały, 
gdy słonko świeciło, 
zawsze było miło. 

Czy szliśmy pod górę, 
czy zbiegaliśmy z górki, 
spotykaliśmy niedźwiedzia,  
świstaki i wiewiórki. 

Wędrowała z nam 
cała przyroda, 
bo wędrówki po górach 
to wspaniała przygoda. 

WIEŚCI Z…BIBLIOTEKI 

 Motto: 
 
 

 
 
 
 
 
          
 
Biblioteka Szkolna realizuje  Szkolny Program Edukacji 
Czytelniczej Lubię czytać 
Program realizuje wymogi Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa. W ramach realizacji programu 
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Biblioteka  
konsultuje planowane zakupów książek z czytelnikami, 
Biblioteką Pedagogiczną i Biblioteką Publiczną Dzielnicy 
Białołęka. 
 
Biblioteka szkolna może zaspokajać potrzebę twórczej 
aktywności uczniów, przez dobrowolne uczestnictwo                        
w Kole Przyjaciół Biblioteki. 
Koło Przyjaciół Biblioteki pracuje w ramach Programu 
Edukacji Czytelniczej ,,Lubię czytać”. 
Spotkania odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu, gdy zgłasza 
się grupa wolontariuszy  z klas  III – VI , którzy chętnie 
pomagają w pracach związanych ze zbiorami, dekoracją 
sali i przygotowaniu imprez czytelniczych oraz  promują 
czytelnictwo m. in. przez prezentowanie i przygotowanie 
kukiełek, planszy do teatrzyków: kukiełkowego                             
i obrazkowego - Kamishibai, czytanie książek w świetlicy 
szkolnej. 
 
 
 

 

 
 

 

Zapraszamy do naszej biblioteki.  Można tu w miłej 
atmosferze i kameralnym wnętrzu ciekawie spędzić czas 
oraz pogłębić swoją wiedzę. Biblioteka posiada ok. 10000 
woluminów  z różnych dziedzin wiedzy oraz udostępnia 
ponad. 6000 podręczników. 

Stan księgozbioru to 8182 pozycji zakupionych, 
1835 darów, 6160 podręczników.  
Z księgozbioru podręcznego wypożyczono w I semestrze - 
3332 książek!                                                                                    
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Piotr Bieniek 

III miejsce 
Ogólnopolska 

Olimpiada OLIMPUS                              

z MATEMATYKI 

Antonina Bartosiak 

III miejsce 
Ogólnopolska Olimpiada 

OLIMPUS                               

z JĘZYKA  

ANGIELSKIEGO 

             Natalia Chrzanowska 

            III miejsce 
XXII edycja Ogólnopolski Konkurs Historyczny 

              LAUREATKA 

IV Warszawski Konkurs Matematyczny w Języku 

Angielskim  

„FUN WITH MATHS” 

 

 

Limited Edition 

III miejsce 
  X Edycja Konkursu Piosenki Angielskiej 

MERIDIAN 

ZESPÓŁ w składzie: Pola Czmielewska, Mateusz 

Margol, Rafał Poniatowicz, Sławomir Kuzara                        

i absolwentka naszej szkoły Alicja Kubiak 

 

 

Jakub Ciupa 

III miejsce 
   Konkurs Literacki  „Spacer nad Wisłą” 

Justyna Grabowska 

I miejsce 
   I etap Miejskiego Konkursu 

Polonistycznego „Znam mitologię” 

I miejsce 
   Dzielnicowy Konkurs Matematyczny TANGRAM 31 

DRUŻYNA w składzie: Anna Kopyś, Kamila Woźny, 

Marcel Łysiak, Franciszek Szewczyk 

 

Przygotowała: Alicja Nowak 
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Franciszek Szewczyk 

I miejsce 
Białołęckie Dyktando Ortograficzne 

„ORTOGRAFIK” 

Julia Szpigler 

I miejsce 
Miejski Konkurs Plastyczno-Multimedialny 

„Za każdy kamień Twój…” 

Kategoria: prezentacja multimedialna 

 

       Zofia Kamińska 

          III miejsce 
  X Edycja Konkursu Piosenki Angielskiej  

 

 

Michał Węsławowicz, Kacper Ratyński     

                            II miejsce 
BADMINTON  CHŁOPCÓW 

Mistrzostwo Dzielnicy Białołęka w ramach 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży 

Maria Sadowska i Anna Więclewska 

II miejsce 
I Międzyświetlicowy Konkurs Wokalny                         

„Nie masz Cwaniaka nad Warszawiaka” 

 

Oliwia Lamparska, Aleksandra Węsławowicz                      

i Ludomira Stefańska 

III miejsce 
BADMINTON DZIEWCZĄT 

Mistrzostwo Dzielnicy Białołęka w ramach Warszawskiej 

Olimpiady Młodzieży 

 

Maciej Głowania 

LAUREAT 
   Międzynarodowego Konkursu 

KANGUR MATEMATYCZNY 

Tablicę S JAK SUKCES prowadzi   

Pani Marlena Grzegorzewska 
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Białowieski Park Narodowy                                    

Dziewicza puszcza, wiele 

ciekawych gatunków - w tym 

żubry… dla pasjonatów flory              

i fauny niezła gratka! Koniecznie 

zabierz ze sobą lornetkę!  

Bałtów i Góry Świętokrzyskie                    

Jeśli lubicie dinozaury, pobyt                       

w Bałtowie będzie prehistoryczną… 

zabawą!  Góry Świętokrzyskie nie są zbyt 

wysokie, ale obfitujące w mroczne 

legendy…  

 
 

WIOSENNE WYCIECZKI PO POLSCE 
K o l o r o w a 

 t r a s a 

Mięćmierz                            

Ta stara osada flisacka,  jest 

dzisiejszą przepiękną wsią 

letniskową. Wyremontowane 

drewniane chałupiny kryte 

strzechą dają wrażenie,                   

że czas tam się zatrzymał!                              

Niedaleko znajdują się 

wąwozy, wzgórze oraz 

Kazimierz Dolny zapewniający 

dodatkowe atrakcje.  

Zamek Ryn                          

Ten krzyżacki zamek, 

znajdujący się na wzgórzu 

między Jeziorami Ryńskim      

i Ołów zachęca już samym 

wejściem! Na terenie 

kompleksu hotelowego 

znajduje się restauracja, 

kręgielnia, a nawet baseny   

i SPA w podziemiach! 

Konstancin-Jeziorna pod Warszawą       

20 km od Warszawy znajduje się piękne 

uzdrowisko. W otoczeniu lasów, na ścież-

kach zdrowia, w basenach lub konno 

można odpocząć od miejskiego zgiełku  

Spływy Krutynią                                                                             

Położona w rezerwacie Krutynia, trasa kajakarska 

zachwyca swoją malowniczością oraz „naturalnymi” 

atrakcjami np. przewalonymi drzewami. Plus za 

najlepsze placki ziemniaczane w miejscowości Rosocha. 

Przygotowała: Oliwia Czuchryta 

TELEFON 
 

Dziś trudno wyobrazić                                

sobie życie bez telefonu, 

szczególnie że mamy już                            

epokę telefonów komórkowych. 

Sto czterdzieści jeden lat temu, 

w roku 1876 Alexander 

Graham Bell wynalazł telefon. 

Pierwsze słowa do aparatu 

wypowiedział, gdy wylał na 

spodnie kwas z baterii. Wołał             

o natychmiastową pomoc do 

swego pomocnika, który 

usłyszał słowa dobiegające                 

z nowo zbudowanego przez 

nich urządzenia. Nikt się chyba 

nie dziwi, że wynalazek 

wywołał furorę, ale nie każdy 

mógł sobie pozwolić na jego 

posiadanie.  

 

 

W  Y  N  A  L  A  Z  K  I 

PUSZKA 
 

Któż z Was nie brał  

udziału w konkursie i nie 

chciał wygrać?! Nicolas Appert 

w 1795 r. zgłosił się na konkurs 

ogłoszony przez cesarza 

Napoleona. Konkurs dotyczył 

sposobu przechowywania 

żywności. Sprytny Anglik 

długo główkował. Wpadł                    

na pomysł, że puszka będzie 

najlepszym rozwiązaniem!  

Jego wynalazek sprawdził się. 

Anglik wygrał konkurs i 12 

tysięcy franków. Ale dopiero            

w roku 1810 Peter Durant 

opatentował cynową puszkę               

do przechowywania żywności 

na dłużej.  

 

TELEWIZOR 
 

Dzisiaj telewizor to 

sprzęt powszechnego użytku, 

ale jeszcze na początku XX w. 

trudno było nawet marzyć                    

o takim urządzeniu! 

Szkocki wynalazca John Logie 

Baird zademonstrował swój 

telewizor w roku 1926.                 

Jego urządzenie nie potrafiło 

przekazywać dźwięku i obrazu 

jednocześnie, mimo to 

wywołało zainteresowanie 

opinii publicznej. Ciągłe prace 

nad telewizorem doprowadziły 

do tego, że już w latach 50.               

w Stanach Zjednoczonych 

można było obejrzeć swój 

ulubiony program w… kolorze! 
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  KRZYŻÓWKA    
W I O S E N N A  

 
1. Marcowe lub kwietniowe święto. 

2. Zwierzęta, które latają. 

3. Jest jasne oraz świeci na niebie.  
4. Chodzimy na niego do parku, do lasu itp. 

5. Duży ptak, o czarno-białym ubarwieniu, „Zjadacz żab”. 

6. Miesiąc, przypominający imię „Maja”. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Przygotowali: Zuzanna Mróz i Bartosz Mazurek 

   H  U  M  O  R 
 

 

Pani Zosia przy wiosennych porządkach 

znalazła stary kwit na odbiór butów u szewca 

sprzed 6 lat. Postanawia jednak 

zadzwonić: 

- Czy są jeszcze u Pana pantofle 

z numerem 156. 

- Tak są - odpowiada po chwili 

szewc - i będą gotowe za 

tydzień.  

Sekretarka wchodzi do gabinetu dyrektora                        

i krzyczy: 

- Panie dyrektorze wiosna przyszła! 

- To ją wpuść!!!  

Bocian uśmiecha się do żaby, mówiąc: 

- Mam ochotę  na coś 

zielonego... 

Żaba mu na to: 

- No, no... to 

krokodyl ma przechlapane!  

Kuzyn z miasta odwiedza  wiosną bardzo 

zaniedbane gospodarstwo rolne Antka. 

- Nic na tej ziemi nie wyrośnie? 

- A no nic - wzdycha Antek.  

- A jakby tak zasiać kukurydzę? 

- Aaa... jakby zasiać, to by 

urosła.  

Przygotowała: Karolina Maksymiuk  

ROZWIĄZANIE  KONKURSU  
W ostatnim numerze zaproponowaliśmy 

konkurs „Czy masz pojęcie, czyje to zdjęcie?”.                                 

Prawidłowe odpowiedzi to: 

Zajęcie 1 Pani Marlena Grzegorzewska 

Zajęcie 2 Pani Monika Okuniewska 

Zajęcie 3 Pani Ewa Tutak 

Zajęcie 4 Pani Lilianna Trepczyńska-Sacała  

Zajęcie 5 Pani Joanna Stefańska 

Zajęcie 6 Pani Aleksandra Kruk 

 
Nagrody otrzymują: Zosia Staszewska i Piotr 
Bieniek  Gratulujemy! 
 

 
 
 

 
 
 

             Przygotowała: Gabrysia Mańczyk 

     1            

 2                

   3              

     4            

5                 

    6             

Jakiego języka warto się uczyć? 

1.chiński………… 1 miliard 39 milionów użytkowników                         

2. hindi……………………588 milionów użytkowników                          

3. angielski………………………527 milionów użytkowników                        

4. arabski………………………………467 milionów użytkowników                      

5. hiszpański……………………………… 389 milionów użytkowników 

 
Ludność na ziemi 

1 miliard……………1804 r.      

2 miliardy………… 1927 r.            

3 miliardy………… 1960 r.          

4 miliardy………… 1974 r.             

5 miliardów……… 1987 r.                

6 miliardów……… 1999 r.      

7,3 miliarda……… 2016 r.      

 

  

Rozrzutnicy 

Katarzyna Medycejska, 
Królowa Francji, miała 
sukienkę za 6 milionów 
funtów. Założyła ją tylko raz.                                                        
Królowa angielska, Elżbieta I, 
miała 3000 sukni.                                          
Francuz, Król Ludwik XIV, miał 
413 łóżek. 

 
Najstarszymi drzewami na ziemi są australijskie sagowce. Żyją 

od 5 000 do 7 000 lat, a niektóre nawet do 15 000 lat. 

„Wielki zbiór niby-bzdur” to 

oryginalna i zabawna książka. Zawiera 

wiele informacji, np.  jak zrobić własną 

błyskawicę czy jak pilotować samolot. 

To tryskająca humorem kopalnia 

rozmaitych ciekawostek dotyczących 

ludzi i świata.  

Tówj niesmaowity uymsł 

Nuakowcy odrkyli, że mózg luzdki jest tak pzrywzyzcajony           

do cztyannośćia, że nie ma dla niego znazcenia koeljność 

utsaweinia liter, dopkói pierwzsa i ostsntia znjadują się                  

na swoim miejscu. Dzjeie się tak dletago, że cztamy cały 

wyraz, a nie kadżą literę osobno. W istoice, chociaż śerodkowe 

litery są pomiezsane, twój mzóg jest pradwopobodnie na tlye 

sprtny, że bez więkzsych trudości pzrezcyta ten tekst.  
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