
Wydanie styczniowo-
lutowe

www.juniormedia.pl ORGANIZATOR 
PROJEKTU

Im.Mariana Rejewskiego
Ul.Centralna 27
86-005, Białe Błota

Numer 1 01/20

W tym numerze:
-Mistrzostwa w Unihokeju
-Spotkanie z leśniczym 

                                       WYDANIE
                              Styczniowo - Lutowe

Marian Rejewski
patronem szkoły
Ferie zimowe 
Walentynki 
Poczta
walentynkowa
Nadanie imienia
szkoły



www.pomorska.plGazeta Pomorska | Numer 1 03/2020 | Strona 2  
www.juniormedia.plWydanie styczniowo- lutowe

               Mistrzostwa szkoły w unihokeju

1 miejsca zajęły klasy 8c i 6i. Gratulacje!

Unihokej to
sport
drużynowy.
Celem gry jest
zdobycie jak
największej
ilości bramek.
Drużyna składa
się z 5
zawodników i
bramkarza.

11 stycznia
2020 r. odbyły
się Mistrzostwa
Szkoły
Podstawowej w
unihokeju.
Udział wzięli
chłopcy. W
zawodach
wzięło udział 10
klas.

... ...
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                                    Ferie Zimowe

W najbliższym czasie nasze województwo rozpocznie
ferie zimowe od 27stycznia do 9lutego.Uczniowie
naszej szkoły mogą uczestniczyć w półkoloniach,które
będą odbywały się w szkole, w pierwszym tygodniu
ferii.Organizowany jest również obóz narciarski w
góry.

Co spakować na ferie zimowe?
na stok:kombinezon/kurtka spodnie
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         Marian Rejewski naszym patronem!

Marian Adam Rejewski- polski
matematyk i kryptolog.
Uroczyste nadanie imienia patrona
odbyło się w naszej szkole 13.02,
na które zostali zaproszeni goście,
grono pedagogiczne oraz
delegacje klas.

Enigma -
najważniejsza
maszyna
szyfrująca
hitlerowskie
Niemcy.
Skonstruowana
przez Artura
Scherbiusa

Część artystyczną przygotowali
uczniowie. Wśród licznie
zgromadzonych gości nie zabrakło
Pani Janiny Sylwestrzak, córki
Mariana Rejewskiego.Ksiądz
Edward Wasilewski dokonał
poświęcenia sztandaru, który
uroczyście przekazany został
dyrektorowi szkoły, a następnie
przedstawicielom społeczności
szkolnej.Na uroczystości zagrała
orkiestra wojskowa z Bydgoszczy.

Marian
Adam
Rejewski-
polski
matematyk i
kryptolog.
Urodził się
16 sierpnia
1905r. w
Bydgoszczy,
a zmarł 13
lutego 1980r
w
Warszawie.
W 1932r
złamał szyfr
Enigmy.



www.pomorska.pl Gazeta Pomorska | Numer 1 03/2020 | Strona 5 
www.juniormedia.pl Wydanie styczniowo- lutowe

              

              Walentynki

     Walentynki to inaczej     
      Dzień Zakochanych 
                   lub 
Dzień Świętego Walentego.

             Walentynki               
     obchodzi się 14 lutego.

.

...

Na górze róże na dole maki Ty jesteś piękna
jak     dwa psiaki.

autorka; Natalia Napora klasa 6j
wspólnik;Alicja Wieczorek klasa 6j

Do Polski obchody
walentynkowe trafiły wraz
z kultem świętego
Walentego z Bawarii i
Tyrolu.

1

.

...

4
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Gmina Białe Błota bierze udział w Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2020. Projekt nosi tytuł
„Wsparcie szkół w nowoczesną edukację”, 

Koordynatorem gminnym projektu jest wicedyrektor naszej szkoły p. Renata
Karwowska. Podmiotami realizującymi projekt są: Szkoła Podstawowa im. Jana
Pawła II w Łochowie, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w
Przyłękach, Szkoła Podstawowa im. Mariana Rejewskiego w Białych Błotach. Czas
realizacji od 2 listopada 2018 roku do 30 października 2020 roku.
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                       KONKURS KRASOMÓWCZY

Niedawno odbył się konkurs o
Marianie Rejewskim.

1 miejsce zajął
Szymon Ptasznik.

.

... ...

.

... ...
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                                 Tłusty Czwartek

Tłusty Czwartek –w tym roku przypadał 20 lutego.
Jest to ostatni czwartek przed Wielkim postem.
Najpopularniejsze potrawy w Tłusty Czwartek to
pączki i faworki.

Staropolskie przysłowie mówi: Powiedział Bartek,
że dziś tłusty czwartek, a Bartkowa uwierzyła,
dobrych pączków nasmażyła. 

           Składniki do zrobienia pączków:
mąki pszenna
drożdża
masło (lub margaryna)
 cukier
 żółtka
 jajka
 mleko
spirytus

                             Dodatkowo:
dżem lub powidła
olej do smażenia
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