
 

 

WYDANIE 3 - /01-03/2022 

 

Taraka - Podaj Rękę Ukrainie 

 

Gorące serca, choć dookoła sroga zima, 

Zmarznięte usta, okrzyk wolności się zaczyna, 

Co dziś powstało, niech żyje wiecznie i nie zginie, 

Ty nie stój obok i podaj rękę Ukrainie. 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina, 

Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina, 

Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina. 

Gdy twój przyjaciel, co w wielkiej znalazł się potrzebie, 

Wyruszył w drogę, która poprowadziła ciebie, 

https://www.youtube.com/watch?v=QtClmp3zQBc
https://www.youtube.com/watch?v=QtClmp3zQBc
https://www.youtube.com/watch?v=QtClmp3zQBc


 

 

Idź ramię w ramię, a przyjaźń wasza nie przeminie, 

Nadeszła pora, by podać rękę Ukrainie. 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina, 

Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina, 

Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina. 

Kiedy przyjdzie czas na bal, jak po nocy dzień, 

Wtedy będziesz niczym brat, to nie sen. 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina, 

Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina, 

Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina. 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina, 

Kiedy razem, jesteśmy jak rodzina, 

Jest nadzieja, co wiecznie przypomina, 

Sze ne wmerła, ne wmerła Ukraina. 

 

 



 

 

 

 

PILNE!!! - POMOC DLA UKRAINY 

 

Jarosław Chodorski – Wójt Gminy Jabłonna 

 

Organizujemy pilny transport na front - dla walczących Ukraińców. Kończą im się 

zapasy! Gorąca prośba o szybką pomoc! Proszę przywozić rzeczy do magazynu 

aprowizacyjnego nr 2 w Jabłonnie (Modlińska 105A - budynek z czerwonej cegły 

przy Kościele w Jabłonnie). Magazyn będzie otwarty od 12.45 do 21.30. 

Lista zapotrzebowania: 

Jedzenie: 

- woda 1,5 l 

-żywność zapakowana, gotowa do spożycia – sery żółte zafoliowane, pasztety, 

smalec na chleb, parówki, i wszystkie inne wysokoenergetyczne produkty 

-chleb pakowany (w folii) 

- czekolada, kawa, herbata, cukier 

- dania typu „Gorący Kubek” 

-napoje energetyczne 

Artykuły pierwszej potrzeby: 

- Odzież męska – wszystkie rozmiary: spodnie dżinsowe lub inne z grubego 

materiału (żeby były wytrzymałe), koszule, swetry, kurtki zimowe, czapki 

rękawiczki zimowe, bielizna – majtki, podkoszulki, skarpety ciepłe, kalesony- 

wszystkie rozmiary, bielizna termiczna 

- buty męskie typu glany lub inne wysokie – rozmiar 43 + 

- śpiwory, 

https://www.facebook.com/jaroslawchodorski/?__cft__%5b0%5d=AZVVwygJpw14P9j7VvjLfeRMo4R4PGchB1khs_dbHYGrOCbo6wxN7jP0rpREjAhaHGBxd4b1AN6KO-Mp4YeLarhkwvJTTdVl3zNGDqlMFO9TKKYrY8oYZw6wHXppCxswyLXgqpPtZgwimN_JOJWxDF8u8R71rNBuD6x3PLLTKJUvfw&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

 

-karimaty 

-apteczki samochodowe z kocami termicznymi 

- koce termiczne 

- latarki czołówki i baterie do nich 

- nakolanniki ( do kupienia w sklepach budowlanych) i sportowych 

-nakładki ochronne na łokcie 

- rękawice i spodnie taktyczne 

-wszelkie środki opatrunkowe 

Inne: powerbanki, taśma klejąca wzmocniona, świece, latarki, worki na piasek, 

zapalniczki, zapałki, rozpałki do grilla 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Doskonałości w każdym calu, 

byś nigdy nie czuła smutku i żalu. 

Uśmiechu na twarzy przez cały rok, 

byś do marzeń miała tylko krok. 

Aby na Twe zakupy pieniądze rosły nisko na drzewie, 

a książę z bajki zbierał je dla Ciebie :) 

W tym szczególnym dniu życzymy wszystkiego, co pragnie Twoje 

serce 

i żeby to nie był tylko zwykły list w szklanej butelce… 

 



 

 

 

 

Zero  mycia, zero prania, 

zero szycia, gotowania. 

Dziś Dzień Kobiet, drogie Panie, 

tysiąc kwiatów na śniadanie, 

a od jutra do roboty, 

resztę dnia świętują chłopy   

 

DZIEŃ KOBIET 

Od wielu dekad 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet, dlatego czas 

dowiedzieć się o nim więcej. 

Dzisiaj dowiecie się jak obchodzony współcześnie, jak świętowało się 

go kiedyś, poznacie historię tego dnia. 

 

 



 

 

Początki Dnia Kobiet sięgają starożytnego Rzymu.  

Dzień Kobiet był wówczas oddaniem czci bogini Junony, która była 

opiekunką życia kobiet. Kobiety modliły się o szczęście w życiu 

małżeńskim, a mężowie w tym dniu obdarowywali swoje żony 

prezentami. Są przekazy mówiące, że  oddawanie czci kobietom 

związane jest z rzymskimi obchodami Matronaliów, święta 

macierzyństwa, płodności i pierwiastka żeńskiego w naturze. Wtedy 

też kobiety były traktowane w sposób wyjątkowy, dawano im prezenty 

i spełniano ich życzenia. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet 

odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. 

Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. W 

1910 roku Międzynarodówka Socjalistyczna w Kopenhadze 

ustanowiła obchodzony na całym świecie Dzień Kobiet, który służyć 

miał krzewieniu idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia 

dla powszechnych praw wyborczych dla kobiet.  

19 marca 1911 roku, po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet 

obchodzono w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii. 

 

CIEKAWOSTKI 

-W Tunezji Dzień Kobiet obchodzony jest 13 sierpnia 

-Zwyczajem Dnia Kobiet jest wręczanie kobietom kwiatów i 

upominków 

-Symbolami Dnia Kobiet jest: tulipan, czerwony goździk 

 

 

 



 

 

,,BYĆ KOBIETĄ”- ZACHĘCAMY DO ŚPIEWANIA 

Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz 

Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc dzieckiem, 

Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie 

Być kobietą, być kobietą - oszukiwać, dręczyć, zdradzać 

Nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać. 

Mieć z pół kilo biżuterii, kapelusze takie duże 

I od stałych wielbicieli wciąż dostawać listy, róże. 

Na bankietach, wernisażach pokazywać się codziennie 

Być kobietą - ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. 

Ekscentryczną być kobietą - przyjaciółki niech nie milkną, 

Czas niech płynie w rytmie walca, 

Dzień niech jedną będzie chwilką. 

Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny 

Być kobietą w dobrym stylu, 

Boże, daj mi 

Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, 

Łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie 

Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń? 

Być kobietą w każdym calu kiedyś przecież zostać muszę! 

Być kobietą, być kobietą - marzę ciągle będąc dzieckiem, 

Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie 

Być kobietą, być kobietą - oszukiwać, dręczyć, zdradzać 

Nawet, gdyby komuś miało to przeszkadzać. 

Ach, kobietą być nareszcie, a najczęściej o tym marzę, 

Kiedy piorę ci koszule albo naleśniki smażę. 

https://www.google.com/search?q=Alicja+Majewska&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3ME0ysog3XcTK75iTmZyVqOCbmJVaXpydCACncV0zIAAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVu4X5qqX2AhWUzYsKHfLRCrAQMXoECBcQAw
https://www.google.com/search?q=W%C5%82odzimierz+Korcz&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3yDYorLBMWcQqFH60KT-lKjM3M7WoSsE7vyi5CgBLxCYuIwAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiVu4X5qqX2AhWUzYsKHfLRCrAQMXoECBcQBA


 

 

Dla naszych Pań- bezowy deser z 
borówkami i mascarpone. 

Składniki 

 na 4 porcje 

 250g borówek - tu amerykańska 

 50g bezy 

 200g śmietany kremówki 

 1 łyżka cukru pudru 

 1/2 łyżeczki cukru waniliowego 

 125g serka mascarpone 

 1/2 łyżeczki soku z cytryny 

 listki mięty do dekoracji 

 

Przygotowanie 

Śmietanę ubijamy z cukrem pudrem oraz waniliowym. 

Dodajemy mascarpone z cytryną i delikatnie mieszamy. Bezę kruszymy na 

dość duże "okruchy" i 2/3 dodajemy do kremu.  

Połowę borówek układamy na dnie pucharków. 

Przykrywamy kremem. Posypujemy resztą owoców i pozostałymi kawałkami 

bezy. Dekorujemy świeżą miętą. 

  

 

SMACZNEGO!!! 



 

 

 

 

 

 

 

 

WALENTYNKI W NASZEJ SZKOLE 

 

W dzień świętego Walentego w klasie 4b odbyła się lekcja otwarta przeprowadzona 

przez p. Monikę Woszczyk, pod hasłem WALENTYNKOWY ESCAPE ROOM. 

Uczniowie pracując w grupach, aby odszyfrować dostęp do pudełka z 

niespodzianką, musieli rozwiązać kilka nietypowych i niełatwych zadań 

wykorzystując technologię informatyczną. Oprócz poznania ciekawostek 

związanych z Dniem Zakochanych, mogli docenić współpracę w zespołach i 

uświadomić sobie, jak efektywne w zdobyciu celu jest każde „ogniwo”. Niech 

miłość, życzliwość i empatia będą naszymi codziennymi towarzyszami.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

DLA BABCI I DZIADKA 

 

Z okazji dnia Babci i Dziadka uczniowie należący do grupy Schola i 

Bielanki oraz uczniowie klas 2 wykonali ok 100 przepięknych laurek 

z życzeniami ze szczególną intencją : by podarować je osobom, 

które najbardziej cierpią z powodu pandemii - to nasi zaprzyjaźnieni 

seniorzy z Domu Opieki w Jabłonnie i w Serocku. W imieniu 

Dyrekcji tegoż Domu Opieki serdecznie dziękuję dzieciom i 

rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za pomoc w 

realizacji tej przepięknej akcji dobroczynnej  

opiekun, s. Anna Piętak 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

WAŻNA ROCZNICA- PAMIĘTAMY 

 

Ważna rocznica, związana z Patronem naszej szkoły - 80 lat 

temu generał Władysław Sikorski podpisał rozkaz o 

przekształceniu Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, w 

szeregach której wiele tysięcy żołnierzy walczyło o wolność 

naszej Ojczyzny  Pamiętajmy o ich wielkim poświęceniu 

i bohaterskich czynach  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY 

 

Nasza Szkoła grała razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej 

Pomocy. 

30 stycznia na hali sportowej w Chotomowie na  przybyłych 

czekało  mnóstwo atrakcji.  

 Zabawa trwała od 14.00 do 19.00.   

Uczeń naszej szkoły, Jan Kopczyński zagrał podczas 

tegorocznego finału. 

Wielkie brawa Janku!!!  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

JESTEŚMY KREATYWNI 

W ramach zajęć plastyki uczniowie mieli możliwość  

tworzyć formy przestrzenne. 

W klasie VF powstał kosmiczny statek. 

 Efekty  pracy zobaczcie sami. 

 

 

 

 

 

NA WESOŁO 

 

Rozmawiają dwie serdeczne przyjaciółki: 

- Jak ci się podobało moje zdjęcie? 

- Świetnie. Właśnie tak powinnaś wyglądać. 

- Na tym zdjęciu jestem zupełnie niepodobna do siebie! 

- Więc powinnaś być wdzięczna fotografowi!  



 

 

 

Blondynka na ulicy mówi: 

- Przepraszam pana, która godzina? 

- Jest piętnaście po trzeciej. 

- To dziwne, zadaję każdemu to samo pytanie przez cały dzień i 

za każdym razem dostaję inną odpowiedź. 

 

 

Mąż zabiera żonę do klubu, a tam ktoś tańczy breakdance, 

kupuje drinki i świetnie się bawi. 

Żona: Tamten oświadczył mi się 10 lat temu, ale dałam mu 

kosza. 

Mąż: Jak widać, jeszcze nie przestał świętować. 

 

 

– Tak się zastanawiam, ile pani może mieć lat? 

– Mam tyle, na ile wyglądam. 

– Niech pani nie żartuje, ludzie tyle nie żyją. 

 

 

- Ślicznie wyglądasz w tym nowym kostiumie!  

- Wiem, Kryśka mi to powiedziała! - I ty jej wierzysz?! 

 

 



 

 

- Czy nie widziała pani mojego męża ? Godzinę temu poszedł 

utopić w rzece kota... 

- Skoro pani wie gdzie jest, to czemu pani pyta ? 

- Bo kot wrócił do domu... 

 

 Dlaczego tak mało kobiet gra w piłkę nożną? 

- Bo nie tak łatwo znaleźć jedenaście kobiet, które chciałyby 

wystąpić w takich samych kostiumach. 

 

- Jesteś głupia, podstępna, fałszywa, kłamiesz, zdradzasz 

mnie... 

- Mój drogi, przecież każdy człowiek ma jakieś drobne wady.. 

 

Dwie znajome: 

- Dokąd tak pędzisz? 

- Na wystawę... 

- A kto ciebie zechce oglądać? 
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