
                                      For the students of SP 231,   
                 

  we send warmest thoughts and best wishes                                                                           
for a wonderful Christmas and prosperous New Year.                                                      

May peace, love and prosperity follow you always. 
      

                English teachers  

 

 

 

 
 
 

W numerze: 

 NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 BOŻE NARODZENIE 
 SPOTKANIE Z... 
 SAMORZĄD UCZNIOWSKI             
 SZKOŁA DAWNIEJ I DZIŚ 
 NAUCZYCIELSKI KONKURS 
 NIETYPOWY KALENDARZ  
 HUMOR I KRZYŻÓWKA   

       GAZETKA  SZKOLY  PODSTAWOWEJ  NR 231  nr 2/13/2016 

Polonistki dedykują Czytelnikom „Jurandzika” wiersz 
Cathariny Elisabeth Goethe 
 

„Przepis na cały rok” 

 
Wziąć dwanaście miesięcy, 
obmyć je dobrze do czysta 
z goryczy, chciwości, pedanterii i lęku 
i podzielić każdy miesiąc na 30 albo 31 części, 
tak żeby zapasu starczyło akuratnie na rok. 
Każdy dzionek przyrządza się oddzielnie, 
biorąc po jednej części pracy 
i dwie części wesołości i humoru. 
Dodać do tego trzy kopiaste łyżki optymizmu, 
łyżeczkę tolerancji, 
ziarnko ironii 
i szczyptę taktu. 
Następnie masę tę polewa się obficie miłością. 
Gotowe danie ozdobić bukiecikami małych uprzejmości 
i podawać codziennie z pogodą ducha 
i porządną filiżanką ożywczej herbaty… 

         Wszystkim Naszym Uczniom  życzymy: 

  12 miesięcy zdrowia 

52 tygodnie szczęścia 

8 760 godzin radości 

525 600 minut w rozwiązywaniu zadań przyjemności 

31 536 000 sekund mądrości 
                                                    
 

   

                                                                                                                               Nauczycielki matematyki 

Trójkąt  Sierpińskiego 

Muzyczne życzenia dla całej szkolnej społeczności 
(na mel. refrenu "Przekażmy sobie znak pokoju") 
przesyła nauczycielka muzyki: 
Niech Twój serdeczny gest, 
smutki odegna precz, 
By miłość, dobro w Tobie były, 
Byś nimi dzielił się... 

 

Czas Narodzenia Pańskiego skłania nas do refleksji                     
nad naszym sensem życia. Jezus przez Swoje przyjście                   
w ubogiej betlejemskiej stajence pokazuje nam to, co 
najważniejsze – ludzkie kochające serce. Tylko w sercu, 
które prawdziwie kocha, może prawdziwie narodzić się 
Jezus. 
                        Z okazji tego pięknego czasu, składamy    
                         najlepsze życzenia, by te dni były okazją  
                         do okazania miłości, dobroci i  
                         życzliwości drugiemu człowiekowi.  
                                                           Nauczyciele religii 
 

uśmiechu od ucha do ucha 
i pogody ducha 
                      w nadchodzące święta  
                      życzą nauczyciele przyrody 

 

Dużo śniegu, smacznej rybki, 
lekkiej i niegroźnej chrypki, 
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        NASI NOWI NAUCZYCIELE 
 

Imię i nazwisko: Renata Karaźniewicz     

Znak zodiaku:  Panna, aczkolwiek nie czytam horoskopów                                                                                                                     

Ulubiona dyscyplina sportowa: taniec, ale to raczej forma aktywności fizyczno-

umysłowej, poza tym łyżwiarstwo 

Zainteresowania: aranżacja wnętrz, muzyka, książki, wędrówki po górach 

Ulubiona potrawa: wigilijny barszcz czerwony z uszkami, ale tylko w moim 

wykonaniu :) 

Ulubiona muzyka: nostalgiczna, nastrojowa, np. w wykonaniu Leonarda Cohena,  

Lionel’a Richie, Laury Pausini, Whitney Houston. 

Ulubiony kolor: jest ich kilka: amarantowy, biały, czarny, grafitowy, pudrowy róż, mokka 

Podróż marzeń: każda w towarzystwie przyjaciół 

Ulubiona książka: „Purpurowa nić”  Francine Rivers, „Mistrz i Małgorzata” Michaiła Bułhakowa,  

„Na ratunek” Nicholasa Sparksa 

Film/serial, który lubię oglądać: Braveheart, Piękny umysł, Pamiętnik 
 

 

 

 

 

         Imię i nazwisko: Aleksandra Kruk 

        Znak zodiaku: Waga 

      Ulubiona dyscyplina sportowa: siatkówka 

      Zainteresowania: literatura, kultura bałkańska i folklor 

      Ulubiona potrawa: wszelkie potrawy z cukinii 

      Ulubiona muzyka: soul 

      Ulubiony kolor: pomarańczowy 

      Podróż marzeń: Japonia 

      Ulubiona książka: C.R. Zafón ,,Cień wiatru’’ 

      Film/serial, który lubię oglądać: In to the wild/ House of cards 

 

        

      

     Imię i nazwisko: Diana Cieślak 

Znak zodiaku: Koziorożec 

Ulubiona dyscyplina sportowa: siatkówka 

 Zainteresowania: teatr, poezja, muzyka klasyczna 

Ulubiona potrawa: krokiety ze szpinakiem  

Ulubiona muzyka: klasyczna, musicale 

Ulubiony kolor: żółty 

Podróż marzeń: Francja i Włochy 

     Ulubiona książka: ,,Szczęście nazywa się Lucky’’  

Film/serial, który lubię oglądać: Powrót do przyszłości 

 

    Imię i nazwisko: Łukasz Chełchowski 

    Znak zodiaku: Waga 

 Ulubiona dyscyplina sportowa: tenis ziemny 

    Zainteresowania: dziennikarstwo sportowe, tenis ziemny i piłka nożna 

    Ulubiona potrawa: kotlet schabowy z ziemniakami i surówką 

    Ulubiona muzyka: pop i rock 

    Ulubiony kolor: żółty 

    Podróż marzeń: Australia 

    Ulubiona książka: ,,Open.  Autobiografia tenisisty’’ 

                                               Film/serial, który lubię oglądać: Jutro idziemy do kina 

 

Nauczyciel matematyki 

i zajęć komputerowych 

Nauczyciel języka polskiego 

Nauczyciel zajęć technicznych                   

i komputerowych Przygotowały: Urszula Grzelak,  Barbara Gołębiewska,  

                         Julia Szpigler 

Nauczyciel języka polskiego 
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Nie wyobrażamy sobie świąt Bożego Narodzenia bez 
choinki, wieczerzy i…. prezentów! 
Obchodzimy je co roku, lecz czy na pewno wiemy                 
o nich wszystko? Warto poznać  niektóre polskie 
tradycje  
Pierwsza gwiazdka 
Bez niej przecież nie można rozpocząć kolacji!                    
Ma ona symbolizować gwiazdę betlejemską, o której 
mówi Święty  Mateusz, a którą gdy ujrzeli 
Mędrcy, „bardzo się uradowali”. Prawie 
w każdej rodzinie rozpoczyna się 
uroczystą wieczerzę, gdy ukaże się 
pierwsza gwiazdka na niebie. Zwyczaj 
ten jest bardzo głęboko zakorzeniony  
w polskiej kulturze. Gdy zabłyśnie 
gwiazdka, weź do ręki biały opłatek, 
choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić -  
i życz szczęścia całemu światu, niech się 
wszystkie serca rozweselą! 
 

Nakrycie stołu 
Sianko kładziemy na stół, nakrywamy białym 
obrusem, na to wszystko ustawiamy barszczyk, kutię, 
karpia, pierożki i wszystkie inne z dwunastu potraw… 
Tak brzmiałby przepis na idealne miejsce                              
do świętowania! Lecz jaką symbolikę mają te rzeczy? 
Sianko oznacza to, że Jezus narodził się w stajence 
(kiedyś przystrajano nim całe domy), biały obrus ma 
przypominać nam o czystym sercu Boga, puste 
nakrycie przy stole dzisiaj jest dla niespodziewanego 
gościa, dawniej zostawiano je dla zmarłych bliskich. 
 
 
      
      
     
      
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

Opłatek 
„Cieniutki, cichy, biały jak śnieg. Czasem pachnie 
choinką, ale nie zawsze.  Kiedy się go połamie, 
zapach zostaje jeszcze na talerzyku, jak zapach 
suszonych kwiatków na bibule’’ - tak opisywał 
opłatek ks. Jan Twardowski.  „Nieraz na opłatku 
wytłoczone są święte obrazki, nieraz jest goły, ale 
przepasany wstążką z gwiazdą.  W czasie Wigilii 

opłatek jest najważniejszy i zawsze 
pierwszy. Dopóki się nie podzielimy 

opłatkiem, nie można skosztować 
czerwonego barszczu z uszkami, czarnego 
maku, brązowych orzechów i srebrnych 
ryb.  Nie wypada śpiewać nawet kolęd”- 
kontynuuje, a ja się z tym zgadzam! Obrzęd 

łamania się opłatkiem to najważniejszy                     
i kulminacyjny moment wieczerzy wigilijnej. 

Następuje po modlitwie   i złożeniu sobie życzeń,  
a więc na samym początku uroczystej kolacji, gdy 
ukaże się pierwsza gwiazda  na niebie.  
Choinka  
Aż trudno uwierzyć, że to jedna z najmłodszych 
świątecznych tradycji! Choinka przywędrowała                 
do nas z Niemiec, pojawiła się prawdopodobnie         
w XV wieku. W wigilię Bożego Narodzenia niemal 
każda polska rodzina umieszcza w swoim mieszkaniu 
i dekoruje choinkę, zwaną w Zachodniej Europie 
drzewkiem bożonarodzeniowym. 
 

                                               Przygotowała: Oliwia Czuchryta  

 

 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

POLSCY POECI NA BOŻE NARODZENIE 
 

Leopold Staff 
Gwiazda 
 
Świeciła gwiazda na niebie 
srebrna i staroświecka. 
Świeciła wigilijnie, 
każdy ją zna od dziecka. 

Zwisały z niej z wysoka 
długie, błyszczące promienie, 
a każdy promień – to było 
jedno świąteczne życzenie. 

I przyszli – nie magowie 
już trochę podstarzali – 
lecz wiejscy kolędnicy, 
zwyczajni chłopcy mali. 

Chwycili w garść promienie, 
trzymają z całej siły. 
I teraz w tym rzecz cała, 
by się życzenia spełniły. 

 

 

Julian Tuwim 
Choinka 
 
Ziemio, ziemiątko, 
Nocą nad łóżkiem 
Świecisz i krążysz 
Różowym jabłuszkiem. 
Sny wyogromniały, 
Ziemio, zieminko, 
Wszechświat stał w pokoju 
Świąteczną choinką. 
Ziemio, ziemeczko, 
Dróżki gwiaździste 
Po gałązkach błyskały 
Mlekiem wieczystem. 
Trzaskały świeczki, 
Świerkowe świerszcze, 
Anioł zaniemówił 
Najpiękniejszym wierszem. 

 

 

TRADYCJE I OBRZĘDY GRUDNIOWYCH ŚWIĄT 

 
 
Jest taki dzień — 
Bardzo ciepły, choć grudniowy. 

Dzień, zwykły dzień, 
W którym gasną wszelkie spory. 
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P I S A R K Ą, 
autorką świetnych książek                     

dla dzieci 
 

 ZOFIĄ  STANECKĄ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Czy pisanie książek to dla Pani praca czy 

przyjemność?  
 

Na pewno jest to moja praca, to  mój sposób na życie 

i sposób na utrzymanie rodziny,  a jednocześnie                    

to oczywiście jest też dzika radość. Kiedy byłam 

dzieckiem, wydawało mi się, że pisanie książek                     

to jakaś magiczna dziedzina zarezerwowana dla dam, 

ponieważ przyjaźniłam się z Ireną Jurgielewiczową, 

która była damą i wydawało mi się, że właśnie 

książki piszą takie niewiasty, a ja się damą zupełnie 

nie czułam. Więc jak się okazało, że takie „Zosie” 

zwyczajne  jak ja mogą pisać książki, to jest to 

wielka radość. Pisanie to po prostu praca - czasem 

łatwiejsza i  dająca bardzo  dużą   satysfakcję,                            

a czasem też trudna jak każda inne zajęcie. 
 

Co Panią zainspirowało do pisania książek? 
 

Myślę, że przede wszystkim wyobraźnia  i potrzeba 

niezależności,  i jakiś rodzaj potrzeby wyrażenia 

siebie. Ja próbowałam być aktorką, myślałam,                        

że będę malarką, więc miałam bardzo silnie 

zakorzenioną potrzebę jakiegoś rodzaju twórczego 

wyrażenia siebie, a bardzo kocham słowa. Myślę,               

że słowa kocham najbardziej ze wszystkiego, więc             

ta inspiracja płynęła po prostu ze słów. Spotkałam  

też w życiu różnych ludzi, którzy wierzyli we mnie               

i którzy twierdzili, że jestem w stanie tak te słowa 

układać, żeby one miały sens też dla innych. 
 

Proszę nam zdradzić, jaki był Pani ulubiony 

przedmiot w szkole? 
 

Chyba  język polski, jeżeli nie był nudno prowadzony 

i plastyka… zdecydowanie. Miewałam różnych 

nauczycieli, ale jeżeli tylko trafiał się taki, który był 

choć trochę z powołaniem - to uwielbiałam rysować 

i… dyskutować na języku polskim! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Zdradziłaby nam Pani swoje najskrytsze marzenie? 
 

Chyba moim największym marzeniem jest, żeby 

moje dzieci wyrosły na dobrych , szczęśliwych ludzi, 
a wszystkie inne marzenia dotyczą jakiś moich 

planów literackich i twórczych,  ale myślę, że                              

to zależy od tego, czy będę ciężko pracować,                    

więc zobaczymy później czy się spełni. 
 

Dlaczego akurat jest seria o Basi? 
 

Początkowo było tak, że zostałam poproszona                          

o to przez wydawcę, żebym stworzyła jakiegoś 

polskiego bohatera, który mógł być właśnie 

bohaterem całej serii książek i wspólnie z moją 

koleżanką doszłyśmy do wniosku, że to powinna być 

dziewczynka, która ma… brata.  Były takie plany 

początkowo,  żeby były dwie równoległe serie                        

i o Basi, i jej bracie Janku. W  tej chwili ten pomysł 

wyewoluował, żeby powstała seria Basia                                 

i przyjaciele, w której mogą opowiadać o rożnych 

bohaterach ze świata baśni i nie tylko o samej Basi. 

 

S P O T K A N I E     Z… 
 

Rozmowę prowadziły: 

Barbara Gołębiowska, Urszula Grzelak, Oliwia Lamparska  

i Magda Mikołajczyk 
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                         SZKOŁA WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO    

Przedmioty szkolne  

  

    Szkoła jutro - czyli co chcielibyśmy, by było w szkole za 100 lat 

 

         

 

  

  

 

 
 
 
 
 

 

Przygotował:  Bartosz Mazurek 
 

- Moje wariacje z Lego - 
   Zapewne dobrze wiecie jak dużo jest problemów z podlewaniem rzeżuchy. 
   Pytanie... Jak sobie z tym radzicie? Ja na przykład w ogóle się o to nie martwię. Zbudujcie maszynę  

        robiącą to za Was! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Za złe odpowiedzi -

masaże 

McDonald’s                             

w każdej  szkole 

W sklepiku wszystko to 

co w Biedronce 

Brak prac 

domowych 

Latające fotele Jadalne książki Nasłonecznione patio Bujane krzesełka 

Tosty za darmo Brak  nauczycieli Elektryczne chodniki Zaczarowane ołówki 

 

Szkoły w Polsce powstały  w  X wieku.                  

Wtedy nosiło się drewniane plecaki.                 

W szkole była jedna klasa i jeden 

nauczyciel, który uczył oddziały na różnym 

poziomie.  W dawnych szkołach pisano 

piórem, które trzeba było maczać co…. pół 

wyrazu  

Średnia zdolność 

zapamiętywania 

wg stożka 

doświadczenia 

Edgarda Dale’a 

W naszej szkole przeprowadziliśmy test, który przedmiot najbardziej podoba 

się uczniom. Zapytaliśmy 80 osób z klas I-III  i 100 z klas IV-VI. Oto wyniki! 

ZASADY DOBREGO PRZYSWAJANIA WIEDZY 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

przyroda

matematyka

plastyka

komputerowe

WF

klasy I-III klasy IV-VI

P i e r w s z e 

szkoły 

(ciekawostka) 

Pompa 

Wystarczy tylko uruchomić 
program pompujący wodę,                  
co 3 godziny.  
Oczywiście możecie też 
zaprogramować NXT 
(Zaawansowany Komputer 
Lego) na mnóstwo różnych 
sposobów. 
 
 

Przygotował: Piotr Bieniek 

Gorąco Was zachęcam do tworzenia nowych wariacji z lego, by ułatwić sobie życie. 
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K O N K U R S 

  CZY MASZ POJĘCIE,  
      CZYJE TO ZDJĘCIE? 
 

Drodzy Czytelnicy! 

W numerze „Jurandzika” z 2011 r.  zamieszczono 

pierwszą edycję tego konkursu. Wracamy do niego 

właśnie teraz…. Jak myślicie, kim są te osoby                           

na zdjęciach?  Tak, tak -  to nasi nauczyciele tylko                      

kilka niezłych lat wcześniej… 

Spośród podanych wybierz sześć poprawnych 

odpowiedzi z tabeli, zapisz na kartce i przynieś  

do sali nr 6! Powodzenia  Nagrody czekają!!! 

 

 

 

 
                        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       

 

SAMORZĄD  
UCZNIOWSKI 
SAMORZĄD UCZNIOWSKI to 

jeden z organów szkoły, organizacja uczniów danej 

placówki oświatowej obejmująca całą społeczność 

uczniowską.  Prekursorami samorządności uczniowskiej   

w Polsce byli: Janusz Korczak i Aleksander Kamiński. 

Powołanie samorządu uczniowskiego w polskiej szkole 

gwarantuje Ustawa o systemie oświaty z dnia                                 

7 grudnia 1991 roku. Zgodnie z przywołaną ustawą 

samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie danej 

szkoły. Uczniowie w demokratycznych wyborach 

wybierają swoich przedstawicieli zasiadających                                  

w organach samorządu uczniowskiego.  

20 września 2016 r. odbyły się w naszej szkole 

wybory do Samorządu Szkolnego. Oto jego skład: 

Przewodnicząca: 

Lena Kowalska   kl. VI C 

Zastępca przewodniczącej: 

Mateusz Spuz-Szpos      kl. VI B 

Rzecznik Praw Ucznia: 

Urszula Zawarczyńska   kl. IV D 
Pozostali członkowie rożnych sekcji to: 

Julia Fruczek     kl. V B 

Basia Gołębiewska   kl. VI C 

Aleksandra Firak   kl. V E 

Jakub Garbaczewski   kl. IV C 

Zofia Staszewska   kl. VI E 

Jakub Borowski    kl. V B 

Natalia Auda    kl. VI A 

 

 
 

 

 

Przedstawicielom Samorządu życzymy samych 

sukcesów w pracy na rzecz naszej placówki w roku 

szkolnym 2016/2017. 

        REDAKCJA 

 
 

 

     Przygotowała: Zosia Staszewska 

Panie: Anna Czernik, Ewa Tutak, Małgorzata Słowik, Marlena 

Grzegorzewska, Joanna Stefańska, Lilianna Trepczyńska-Sacała, 

Monika Okuniewska, Agnieszka Koczkodaj, Aleksandra Kruk 

 Przygotowała: Gabrysia Mańczyk 

???

? 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI Szkoły Podstawowej nr 231 

im. Generała Mariusza Zaruskiego                                                   

wraz z OPIEKUNEM Panią Moniką Okuniewską  
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     H U M O R 
   Ś W I Ą T E C Z N Y  
 

Święty Mikołaj siedzi nad przeręblą trzymając 

w ręku wędkę. Podchodzi                  

do niego Jaś i pyta: 

- Łowi pan ryby?  

- Nie, prezenty.  

Jasio wykręca numer telefonu i grzecznie pyta: 

- Halo, czy to święty Mikołaj? 

- Nie. 

- Skoro pan nie jest 

świętym Mikołajem, to po 

co pan podnosi słuchawkę?  
 

Najlepszym prezentem od ciebie  dla mnie 

będą twoje dobre stopnie. 

- Nic z tego tatusiu, już ci kupiłem 

skarpetki. 

 

Kupiłeś już coś pod choinkę? 
- Tak, stojak. 

 

 

 

         K A L E N D A R Z    

            NIETYPOWYCH ŚWIĄT 
 

 

 LISTOPAD/ GRUDZIEŃ     
           

 5 listopada       Dzień postaci z bajek 
 10 listopada  Dzień jeża 

 7 listopada Dzień czarnego kota 

 25 listopada Dzień pluszowego misia 

 28 listopada Dzień pocałunku 

 4 grudnia     Dzień górnika 

 5 grudnia     Dzień wolontariusza 

 6 grudnia     Dzień anioła 

 10 grudnia   Dzień futbolu 

 13 grudnia   Dzień księgarza 

 15 grudnia   Dzień herbaty 

 20 grudnia  Dzień ryby 

 24 grudnia  Dzień raju 

 

                 

  

 

Przygotowała: Zuzanna Skoczylas 

   KRZYŻÓWKA 
 POŻERACZA FANTASY... 
 

1. Imię jednej jedenastolatki z głównych 

bohaterów książek „Spirit Animals”. Jej 

zwierzoduchem jest panda.  

2. Imię dziewczynki z książki pt. „Magiczne 

drzewo: Cień smoka”. Umiała spełniać 

życzenia. 

3. Bohater występujący w powieści J.R.R. 

Tolkiena „Władca Pierścieni” i „Hobbit, czyli 

tam i z powrotem”. Ta straszna postać była 

posiadaczem pierścienia przed Bilbem. 

4. „Felix, Net i …” 

5. Nazwa wilka w serii „Spirit Animals”. 

     
HASŁO: _____________ 

 

Przygotowała: Justyna Grabowska 
 

  CIEKAWOSTKI 
 

CZAS NA CIEKAWOSTKI O…  ZWIERZĘTACH  
 
 Jeśli ośmiornica głoduje, potrafi zjeść  
    swoją własną mackę.  
 Oczy kotów o białej sierści są… różnego koloru. 

 Tygrysy mają paski nie tylko na futrze,  
    ale również na skórze. 
 Karaluch może przeżyć kilka tygodni 
bez głowy, ostatecznie zabija go głód,                

a ślimak jak straci oko, potrafi na 
jego miejsce „wyhodować” nowe. 

 Kolibry to jedyne 
ptaki, które potrafią 
zawisać  w powietrzu i latać do tyłu. 
 
            

Przygotował: Szymon Kończyk 
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Numer przygotowali: Piotr Bieniek, Jakub Borowski, Jakub Ciupa, Oliwia Czuchryta, Katarzyna 
Dudzińska, Barbara Gołębiewska, Justyna Grabowska,  Alicja Grzechnik, Urszula Grzelak, Szymon 
Kończyk,  Oliwia Lamparska, Michalina Luchowska, Karolina Maksymiuk, Oliwia Małecka, Gabriela 
Mańczyk, Bartosz Marszał, Bartosz Mazurek, Zuzanna Mróz, Alicja Nowak, Olga Orzewska, Julia 
Pawelec, Paulina Pietruszyńska, Kornel Popow, Alicja Radzik, Zuzanna Skoczylas, Zofia Staszewska, 
Julia Szpigler, Helena Szymala, Urszula Zawarczyńska, Alicja Żyluk, Pani Anna Czernik, Pani Marzena 
Kądziela, Pani Agnieszka Koczkodaj, Pani Lilianna Trepczyńska-Sacała 

POŻEGNANIE  i  PODZIĘKOWANIE… 
 

 

Drogi Panie Sławku! 
 Piszę do Pana, by podzielić się wspomnieniami i napisać 
o wpływie, jaki Pan na mnie wywarł.  
Chociaż wiem, że nie będzie Pan mógł przeczytać tego listu, 
chciałbym, żeby Pan wiedział, że jestem wdzięczny za wszystko,  
co Pan dla mnie zrobił…. Mam nadzieję, że to, czego Pan dokonał, 
zostało zauważone przez innych ludzi… Nauczył mnie Pan bardzo 
wielu przydatnych umiejętności i przeprowadził dużo ciekawych 
rozmów. Cieszę się, że uczynił Pan tyle dobrego oraz, że wywarł 
Pan wrażenie na wszystkich uczniach naszej szkoły. 
Wszyscy za Panem tęsknimy i wspominamy jako przemiłego                         
i uczynnego nauczyciela, który „przepadł” na zawsze…. 
   Z wyrazami tęsknoty i szacunku 
   Uczeń klasy V C 
Szanowny Nauczycielu! 
 Pamiętam dzień, kiedy Pani Dyrektor przyszła do naszej 
klasy i powiedziała, że będziemy mieli zastępstwo. Korytarzem 
przechodził właśnie Pan. Ponieważ nie wiedzieliśmy, z kim 
zaplanowano tę lekcję, cała klasa zaczęła krzyczeć: „Pan Kamiński! 
Pan Kamiński!”  W końcu udało się nam z tym zastępstwem. 
Byłam strasznie szczęśliwa i nie mogłam się doczekać tych zajęć. 
Wszyscy razem z Panem wyszliśmy wtedy na dwór. Bawiliśmy się 
świetnie… 
Zawsze będę wspominać Pana jako przemiłego, zabawnego                              
i pomocnego Nauczyciela! 

   Uczennica klasy V C 

 

W maju na wieść o tragicznej śmierci Pana Sławomira 
Kamińskiego uczniowie napisali do Niego listy, których 
fragmenty zdecydowaliśmy się poniżej opublikować…. 
 
 
Szanowny Panie Sławomirze! 
Nie wiedziałem, że będę musiał się spotkać z taką sytuacją…  
piszę te słowa  jakby były ostatnie. Pan już  w podstawówce 
pokazał mi, że informatyka to  dobry kierunek naukowy. 
Przekazał mi Pan tyle wiedzy!  Wykonywałem wszystkie prace 
jak najlepiej, a Pan nagradzał je dobrym słowem i ocenami.                    
Z Panem można było pogadać tak inaczej….  Tymi oto słowami 
żegnam się  z Panem i dziękuję za wszystkie wspaniałe  
wspomnienia.   
                                       Żegnam się z Panem już na zawsze... 
    
                                                                                                   
Wspaniały Nauczycielu! 
 Dziękuję Panu za wszystkie dobre oceny                                          
i za wychowanie. Dziękuję Panu, że nigdy Pan mi nie odmówił 
pomocy. Przykro mi, że już nigdy Pana nie zobaczę i nie będę 
mógł się Panu  odwdzięczyć. Pan był moim najlepszym 
nauczycielem.  Ten list piszę, żeby się z Panem pożegnać i niech 
Pan pamięta, że nigdy  o Panu nie zapomnę… 
    
 
Drogi Panie Sławku! 
 Często mogłem rozmawiać z Panem na wiele 
tematów. Pan rozumiał młodzież.  Zawsze informatyka 
kojarzyła mi się z ciekawą i przyjemną lekcją. Myślałem też 
zawsze, że w sali komputerowej czeka na nas Pan Sławek, który 
sobie żartował z nami…. Nikt Pana nie zastąpi…. Nigdy Pana nie 
zapomnę… 
    
 
Drogi Panie Sławku! 
Witam Pana gorącym sercem. Piszę ten list do Pana, aby 
przypomnieć o ostatnich dwóch latach spędzonych razem                     
z nami. Wiem, że to jest trudny temat do rozmów, ale 
chciałabym powiedzieć jedno słowo. Tęsknię…. To jest jedne, 
jedyne słowo…, ponieważ nie potrafię więcej. Mam prośbę…  
Często zastanawiałam się, czy dusze zmarłych i Pan Bóg mają 
wpływ na nasze sny. Wywnioskowałam, że tak, więc proszę, 
aby przyśnił mi się Pan w którąś noc. Chciałabym, żeby ten sen 
dotyczył ostatnio przeżytej chwili, kiedy to Pan opowiadał mi              
o swojej rodzinie i o różnych śmiesznych sytuacjach. Bardzo 
podobała mi się tamta chwila i chciałabym ją powtórzyć…. 
Mam nadzieję, że nie będzie to ostatni list pisany do Pana… 
                                                                        Ula Grzelak 
 
 
 

        
 
 

               „A przecież nie cały umieram. 
                    To, co we mnie niezniszczalne, trwa! 
                           Teraz stoję twarzą w twarz 
                                        z Tym, który jest…” 
 

                                         Jan Paweł II   Tryptyk rzymski 
 

Pragniemy podziękować Panu Sławomirowi 
Kamińskiemu  – za wieloletnią współpracę                                         
z Zespołem Redakcyjnym  „Jurandzika”. Zawsze 
mogliśmy liczyć na Jego życzliwą pomoc, uśmiech, 
dobry humor i ogromnie profesjonalną pomoc                     
we wszystkich zawiłościach informatycznych. 
Dziękujemy za to, że było nam dane poznać tak 
WSPANIAŁEGO NAUCZYCIELA i CZŁOWIEKA.  Żegnaj… 

 

REDAKCJA    
 

 


