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W tym miesiącu po raz pierwszy wydajemy dla Was gazetkę szkolną Nowiny Janowskie. 

Oprócz wersji elektronicznej  znajdującej się na szkolnej stronie 

https://szkolajanowo.edupage.org/ w zakładce e-gazetka, będzie ona dostępna w wersji  

drukowanej! Nasi Wolontariusze będą dostarczać ją do stałych punktów: Urząd Gminy Janowo, 

Gminna Biblioteka Publiczna, Sklep Lewiatan, SDŚ Szczepkowo-Borowe. 

Pracowaliśmy nieprzerwanie od kilku tygodni chcąc podołać waszemu zadowoleniu.                                                               

Wierzymy, że każdy znajdzie tu temat dla siebie.  A więc w trudzie i pocie czół, po 

nieprzespanych nocach i zarwanych terminach, poświęceniu i bohaterstwie godnym 

straceńców, oddajemy Wam do rąk własnych pierwszy numer gazetki szkolnej.   

 

Wszyscy zaangażowani w tworzenie gazetki szkolnej. 

 

 
nowinyjanowskie@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

Przy gazetce szkolnej NOWINY JANOWSKIE funkcjonuje koło wsparcia prowadzone przez 

specjalistów szkolnych. Zadaniem jego jest niwelowanie wpływu izolacji, który jest wynikiem 

trwającej epidemii. Jeżeli potrzebujesz pomocy, wsparcia, rozmowy, możesz do nas napisać 

nowinyjanowskie@gmail.com.  

Skontaktujemy się z Tobą i umówimy na indywidualną rozmowę. Jeżeli sami nie będziemy 

mogli pomóc poszukamy jej w instytucjach, które z nami współpracują. 

 

Zespół do spraw Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

https://szkolajanowo.edupage.org/
mailto:nowinyjanowskie@gmail.com
mailto:nowinyjanowskie@gmail.com
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REGULAMIN KONKURSU NA LOGO 

gazetki szkolnej „Nowiny Janowskie” – przedłużono!!! 

 

I. Organizator konkursu. 

1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo gazetki szkolnej są nauczyciele 

 Beata Angielska, Agnieszka Tobojka i Małgorzata Słomkowska. 

II. Cel i przedmiot konkursu. 

1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego logo szkolnej gazetki „Nowiny Janowskie”.  

2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, 

3. Konkurs trwa od 10.06.2020 do 13.07.2020- przedłużono do 10.09.2020!!!! 

III. Warunki uczestnictwa w konkursie 

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy mieszkańcy Gminy Janowo. 

2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie. 

3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie. 

4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt. 

IV. Forma prezentacji pracy konkursowej 

1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: 

reklama, Internet, pisma, ulotki. 

2. Prace można wykonać korzystając z technik komputerowych. 

3. Na dowolnym formacie należy przedstawić znak. 

4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami; 

 być czytelne i łatwe do zapamiętania, 

 być łatwo identyfikowane z gazetką szkolną 

 wzbudzać pozytywne emocje 

 podkreślać kreatywność lub lekkość 

5.Prace należy składać podając: 

- imię i nazwisko, miejscowość, 

- wysyłając ją na adres nowinyjanowskie@gmail.com 

V. Miejsce i termin składania prac konkursowych 

1. Prace należy wysyłać do dnia 10.09.2020  

2. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane. 

3. Organizator nie zwraca prac. Autor wyraża zgodę na publikowanie pracy i nie ma roszczeń 

z tytułu praw autorskich. 

VI. Kryteria oceny prac konkursowych. Projekty oceniane będą zgodnie 

z następującymi kryteriami: 

1) zgodność projektu z danymi, 

2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania, 

3) czytelność i funkcjonalność projektu, 

4) estetyka wykonania projektu. 

VII. Ocena prac konkursowych 

Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie: 

1. Grażyna Obrębska - Dyrektor szkoły 

2. Małgorzata Słomkowska –nauczyciel 

2. Beata Angielska- nauczyciel 

3. Agnieszka Tobojka- nauczyciel 

4. Krzysztof Pisarski-nauczyciel informatyki 

VIII. Rozstrzygnięcie konkursu 

1. W wyniku konkursu Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu. 

2. Dla zwycięzcy przewidziana jest nagroda.  

4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły. 
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18  lipca 1421 roku na prawie chełmińskim, przez księcia mazowieckiego Janusza I Starszego 

zostało założone  Janowo Miasto.  

Zachował się spisany po łacinie dokument potwierdzający to wydarzenie (posiada go 

Biblioteka Zielińskich w Płocku, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa w Poznaniu). Przywilej ten 

potwierdził król August III w 1578 roku. W swoich publikacjach wspomina o nim min. E. 

Kowalczyk, S. Pazyra, T. Żebrowski, ks.  M.M. Grzybowski, W.H. Gawarecki, A. Borkiewicz- 

Celińska czy M. łodyńska – Kosińska. Z dokumentu wynika, że  Janowo jako wieś istniało 

wcześniej. Także źródła historyczne, zachowane w języku niemieckim, na które powołują się 

historycy  położone było po dwóch stronach rzeki Orzyc. Część znajdująca się po stronie 

Zakonu Krzyżackiego zachowała status  wsi  i odtąd nazywana Komorowem. Część należąca 

do północnego Mazowsza  nazwano Janowem.   
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Lokalizacja miejscowości nie była więc przypadkowa. Jako punkt graniczny Janowo w latach 

1447- 1472 roku było min. miejscem książąt mazowieckich z Krzyżakami.  

Miastu przewodził wójt. Wójtostwo było wówczas dziedziczne i stawało  się  własnością jego 

użytkownika. Miał on prawo jego sprzedaży, zmiany lub darowizny. Pierwszym zarządcą 

miasta był Mikołaj zwany Wańkiem. Janowo posiadało oprócz browaru łaźnię, wagę i co 

istotne postrzygalnię sukna. Postrzygalnia było to  urządzenie niezbędne do 

wykańczania sukna. W średniowieczu  musieli korzystać z niego wszyscy producenci tego 

materiału. Miasto, które posiadało postrzygalnie, czerpało duże zyski. Na budowę postrzygalni 

musiał wyrazić zgodę  król, nadając miastu odpowiedni przywilej. Natomiast waga miejska był 

to budynek, usytuowany w pobliżu ratusza , w który były wyposażone średniowieczne miasta. 

W budynku tym znajdowała się oficjalna waga miejska, z której korzystali kupcy, oraz 

przyrządy związane z pomiarami handlowymi jak wzorce wag (małdrat, korzec, ćwiertnia, 

korczyk)  i odważniki. 

 Po wchłonięciu w 1437 roku wsi Mączki  i inkorporacji Mazowsza Janowo stało się miastem 

królewskim i prężnie się rozwijało. Już w 1565 roku było trzecim co do wielkości miastem 

ziemi ciechanowskiej. Zachowało swój handlowo rolniczy charakter. Z przeprowadzonej w 

tym czasie lustracji  województwa mazowieckiego posiadało 252 domy i 30 włók ziemi  

(5386,50 ha) , w tym 3 należące do wójta, a 2 włóki do proboszcza. Wtedy to, dzięki 

przywilejowi Janusza II zaczęto organizować raz w tygodniu, we wtorki targi, a trzy razy do 

roku jarmarki. Handlowano nie tylko piwem ( wywożono je nawet do Elbląga), ale też mięsem 

i innymi towarami. W mieście zaczęli pojawiać się garncarze, kuśnierze, cieśle, krawcy, 

szewcy, rzeźnicy, piekarze i inni rzemieślnicy. Istniały dwa młyny – jeden na Orzycu, drugi na 

Zdrojach. Mieszkańcom przysługiwało prawo użytkowania łąk i pastwisk oraz pobliskiego 

lasu. Za ten przywilej uiszczali tzw. gajowe, które wówczas wynosiło po korcu owsa od domu. 

Wprowadzono obowiązek płacenia rocznego czynszu w wysokości 24 groszy, 7 korcy owsa i 

2 kapłonów z każdej włóki . Pobierano  cło od bydła i koni pędzonych do Prus. Janowianie 

posiadali prawo dochodzenia sprawiedliwości za sprawą sądu, którego budynek znajdował się 

przy ulicy Chorzelskiej. Egzekucje odbywały się na pagórku do dziś zwanym Szubienicą” 

Janowo podczas pospolitego ruszenia miało w obowiązku wystawienia razem z Przasnyszem, 

później z Chorzelami wozu wojennego.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Urz%C4%85dzenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sukno
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W mieście znajdował się kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, ufundowany przez księcia Janusza 

I po 1347 roku. Na pieczęci miejskiej, o której wzmianka pojawiła się w 1483 roku jest 

umieszczona głowa patrona miasta – właśnie  św. Jana Chrzciciela.  

Janowo przechodziło różne koleje losu. Niestety trawione pożarami w latach 1533, 1660 , 1826, 

1855 z których najdotkliwszy miał miejsce podczas najazdu szwedzkiego nie odzyskało 

dawnego charakteru.  

 

Prawa miejskie Janowo utraciło i zostało zdegradowane do miana osady stanowiącej gminę 13 

lipca 1869 roku na mocy postanowień Komitetu Urządzającego w Królestwie Polskim, 

powołanego przez cara Aleksandra II Romanowa. Była to tzw. reforma miejska. Jako powód 

decyzji podano, że miejscowość nie posiada charakteru miejskiego, jest zaniedbana ( Dziennik 

praw 69, 1869, nr 239, p. 471, 473).  Nowopowstałe osady, mimo że nie posiadały praw 

miejskich pełniły funkcje lokalnych ośrodków handlowych i drobnego rzemiosła dla 

otaczających ich wsi.   

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawa_miejskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Handel
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzemios%C5%82o
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17 kwietnia 2020 roku ponad dwutysięczna internetowa publiczność uczniów i uczennic Szkoły 

Dialogu, ich nauczycielek i nauczycieli, a także osób wspierających Forum z całej Polski  

i świata obejrzała #GalęOnline. Tym wyjątkowym wydarzeniem organizatorzy postanowili 

uczcić i uhonorować  pracę uczestniczek i uczestników zeszłorocznej edycji programu, a także 

szkoły które kontynuują swoje zaangażowanie w przywracanie żydowskiej historii swoich 

miejscowości. 

 

Uczniowie kl. VIII Szkoły Podstawowej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w tym roku 

dołączyli do szkół kontynuujących działania Szkoły Dialogu. Ubiegłoroczna wygrana w 

konkursie i  chęć odkrywania historii janowskich Żydów, wplecionych w historię Janowa 

zachęciły młodzież do dalszych poszukiwań wspólnych korzeni, tego co łączyło obydwa 

narody.  Jak mówi jedyny ocalały z Holokaustu  mieszkaniec przedwojennego Janowa ( obecnie 

mieszka w Izraelu) Dov Wexler – kochał Janowo i miał tu wielu polskich przyjaciół, których 

trzy razy odwiedzał. Nigdy nie czuł wrogości  wobec swojej rodziny. Żydzi i Janowianie żyli 
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obok siebie, tolerowali  zwyczaje i obrzędy, uczęszczali do tej samej szkoły a kiedy było trzeba 

pomagali sobie wzajemnie.  Każdy wyznawał własne zasady i obrzędy religijne. Czasami śmiali 

się z siebie, ale i tak kończyło się na wspólnej zabawie. Dorośli też nie wchodzili sobie w drogę. 

Starano się zachować poprawne stosunki. 

Młodzież wspólnie z nauczycielami pozyskała wiele nowych i cennych informacji. 

Oto link do zakładki prezentującej efekty ich działań:  

www.szkolajanowo.plhttps://szkolajanowo.edupage.org/a/janowiacy-i-zydzi-projekt 

www.szkolajanowo.pl 

Uczniowie i nauczyciele biorący udział w projekcie  otrzymali list z wyrazami uznania za 

zaangażowanie w budowanie dialogu polsko- żydowskiego, kontynuację programu Szkoła 

Dialogu i dotychczasowe osiągnięcia.  

 

 

 

Na wakacjach w czasie pandemii koronawirusa musisz zachować szczególną ostrożność, tym 

bardziej, jeśli jedziesz w podróż z dzieckiem. Przed urlopem warto sprawdzić bezpieczne 

kierunki podróży i najważniejsze zasady reżimu sanitarnego w hotelach, na plażach i w 

restauracjach. 

Wakacje 2020 będą inne niż zwykle, bo wszyscy, łącznie z dziećmi, musimy nauczyć się 

nowych zasad bezpieczeństwa i wyrobić sobie nawyki, które pomogą nam ochronić się przed 

koronawirusem. Choć pozwolono na otwarcie hoteli i pensjonatów, a kolejne kraje zapraszają 

zagranicznych turystów, to warto pamiętać, że pandemia nie minęła. Nadal są państwa i regiony, 

których lepiej unikać. Planujesz wakacje w Polsce? Także w kraju nie wolno ci zapomnieć o 

bezwzględnej higienie i innych nadzwyczajnych środkach ostrożności. Jak zachować się w 

hotelu, na basenie, na plaży? Oto lista zakazów i nakazów podczas wakacji w dobie 

koronawirusa. 

Gdzie jechać na bezpieczne wakacje 2020? 

Podróżowanie nadal nie jest w pełni bezpieczne, ale polskie MSZ odradza głównie podróże 

międzynarodowe. Wśród najbardziej  niebezpiecznych krajów, w których ryzyko zarażenia się 

koronawirusem jest najwyższe, są m.in. Włochy, Niemcy i Francja. Ale nawet jadąc na wakacje 

w Polsce, nie można zapomnieć o rygorystycznych zasadach bezpieczeństwa, jak częsta 

dezynfekcja rąk, zachowanie dystansu społecznego i unikanie zatłoczonych miejsc. Być może 

warto rozważyć wakacje z dziećmi w kamperze? 

Warto wspomnieć, że w ostatnim rankingu najbezpieczniejszych miejsc na urlop stworzonym 

przez organizację European Best Destination znalazły się polskie miasta: to Warszawa (13. 

miejsce na liście) i Gdańsk (17. miejsce na liście). Twórcy zestawienia docenili sposób, w jaki 

w Polsce poradzono sobie z pandemią koronawirusa, bliskość szpitali, a także liczne kawiarnie, 

http://www.szkolajanowo.plhttps/szkolajanowo.edupage.org/a/janowiacy-i-zydzi-projekt
http://www.szkolajanowo.pl/
https://mamotoja.pl/wakacje-w-kamperze-ile-to-kosztuje-wady-i-zalety,wakacje-z-dzieckiem-artykul,29257,r1p1.html
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muzea i wydarzenia plenerowe. Wybór Warszawy wydaje się jednak o tyle kuriozalny, że jest 

tu wiele przypadków zakażenia koronawirusem. Pierwsze miejsce w rankingu zajęła stolica 

Gruzji, Tbilisi. 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w podróży 

Jeśli wybierasz się w podróż na wakacje z dzieckiem, dokładnie zaplanuj waszą trasę i zastanów 

się, jakie miejsca będziecie odwiedzać. Postaraj się maksymalnie skrócić czas przebywania w 

przestrzeniach ogólnodostępnych, gdzie może być dość tłoczno (np. dworzec kolejowy).  

I koniecznie zrezygnujcie z podróży, jeśli któryś z członków rodziny ma objawy infekcji 

(kaszel, katar, gorączkę). 

WHO radzi, jak nie zarazić się koronawirusem w podróży: 

 zachowuj odstęp co najmniej 1,5 metra od innych osób, a na wszelki wypadek zawsze 

miej pod ręką maseczkę dla siebie i dziecka (uwaga, na lotniskach, na terenie terminali, oraz w 

samolotach i pociągach noszenie maseczek jest obowiązkowe) 

 unikaj kontaktu z osobami, które kaszlą albo mają gorączkę 

 często myj ręce wodą z mydłem albo przemywaj płynem na bazie alkoholu 

 nie dotykaj oczu, ust ani nosa 

 uczul dziecko, by nie dotykało maseczki ochronnej, a po jej zdjęciu umyjcie ręce 

(maseczkę jednorazową trzeba od razu wyrzucić!) 

 unikaj płacenia gotówką, używaj karty, kupuj bilety online 

Uwaga: zawsze warto mieć przy sobie własny płyn na bazie alkoholu lub chusteczki do 

dezynfekcji, aby w dowolnej chwili móc zdezynfekować ręce, np. przed posiłkiem. Zapakuj 

płyn do torebki lub bagażu podręcznego. 

 

 
Jak zachowywać się w hotelach i restauracjach podczas pandemii koronawirusa? 

Komisja Europejska przygotowała zbiór zasad dla hoteli, pensjonatów i kurortów 

wypoczynkowych we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. To wytyczne, które 

mają zapewnić wszystkim turystom maksymalne bezpieczeństwo podczas sezonu wakacyjnego 

2020. Warto przy tym pamiętać, że nadrzędną zasadą obowiązującą na całym świecie jest 

unikanie podróży do krajów, w których ryzyko zarażenia koronawirusem jest wciąż wysokie. 

Zasady bezpieczeństwa na wakacjach 2020 

W hotelu i pensjonacie: 

 zapoznaj się z plakatami informacyjnymi na temat objawów koronawirusa 

 zdezynfekuj ręce płynem do dezynfekcji, który musi znajdować się w recepcji każdego 

hotelu 

 zachowuj odstęp 1,5 metra od innych turystów (pomogą w tym linie narysowane na 

podłogach) 

 jeśli musisz skorzystać z windy, poczekaj, aż będzie pusta (nie wchodź do niej razem z 

obcymi osobami), w miarę możliwości korzystaj ze schodów 

https://mamotoja.pl/kaszel-przewlekly-u-dziecka,choroby-malego-dziecka-artykul,13477,r1p1.html
https://mamotoja.pl/jak-nie-obnizac-goraczki-u-dziecka,goraczka-artykul,15618,r1p1.html
https://mamotoja.pl/jakie-maseczki-dla-dzieci-wybrac-i-kiedy-je-zakladac,choroby-malego-dziecka-artykul,28918,r1p1.html
https://mamotoja.pl/plyn-do-dezynfekcji-rak,aktualnosci-artykul,28527,r1p1.html
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 unikaj dużych skupisk ludzi oraz miejsc, w których mogą gromadzić się dzieci (sale 

zabaw, place zabaw, wesołe miasteczka) 

Na basenie i w restauracji: 
 w przestrzeniach wspólnych (na basenie, w restauracji, w spa) zachowuj odstęp 1,5 

metra od innych ludzi, a jeżeli to niemożliwe, załóż sobie i dziecku maseczkę ochronną (stoliki 

muszą być oddalone od siebie o 2 m) 

 sprawdź, czy hotel oferuje możliwość spożywania wykupionych posiłków w pokoju 

 

Na plaży: 

Zatłoczone plaże odchodzą w niepamięć. Nad morzem także trzeba zachowywać dystans, 

a poszczególne kraje i turystyczne kurorty rozważają wprowadzenie różnych zasad korzystania 

z kąpielisk. Najprawdopodobniej w zachowaniu co najmniej 1,5-metrowego odstępu od innych 

plażowiczów pomogą: 

 ograniczenie co do liczby osób, które mogą jednocześnie przebywać na plaży  

 specjalnie wydzielone sektory 

 patrole i system monitoringu 

 

We Włoszech pojawił się nawet pomysł oddzielania leżaków i parasoli parawanami z 

pleksiglasu. Takie rozwiązanie zdecydowano się wprowadzić m.in. na greckiej Santorini – 

wynika z komunikatu Reuters. 

Każdy hotel czy miasto przyjmujące turystów musi rzetelnie poinformować o zasadach 

korzystania z obiektu i plaży. 

Uwaga: nie idź z dzieckiem na dziką plażę! Nie dość, że nie ma tam opieki ratownika, to nie 

będziesz mieć także pewności, czy inne osoby na plaży są zdrowe. 

 
Źródło: pzh.gov.pl, reuters.com, informacje przewoźników 

 

 

 

 

 

 

Dnia 26 czerwca 2020 roku odbyło się nietypowe i zarazem wyjątkowe zakończenie roku 

szkolnego 2019/2020.  

Ostatni raz spotkaliśmy się w murach naszej szkoły z klasą VIII, bez uroczystej akademii, 

rzewnego pożegnania z młodszymi uczniami szkoły.  

Kameralne spotkanie odbyło się  w maseczkach, rękawiczkach i z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

Nagrody, które otrzymali ósmoklasiści: 

1. Nagroda Fundacji im. Bolesława i Stefana Gratunik. 

https://mamotoja.pl/co-nas-czeka-na-plazy-zasady-bezpiecznego-plazowania-w-czasie-pandemii,wakacje-z-dzieckiem-artykul,29285,r1p1.html
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2. Nagroda Dyrektora Szkoły Podstawowej w Janowie. 

3. Nagrody za osiągnięcia sportowe. 

4. Nagrody za czynny udział w Szkolnym Kole Wolontariatu. 
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Wykonaj rybkę z torebki foliowej, gumki recepturki, brokatu, kolorowych pomponów. Znuż 

rybkę w wodzie i zaśpiewaj.  
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Spróbuj określić swoje potrzeby, wpisz je w wyznaczone miejsca i staraj się je zrealizować. 

 

 

 

 

 

 

Wolontariusze, którzy są tegorocznymi  absolwentami naszej szkoły otrzymali dyplomy 

uznania podpisane przez Wójta Gminy Janowo- Pana Grzegorza Napiwodzkiego i Dyrektora 

Szkoły- Panią Grażynę Obrębską. Uczniowie dzielili naukę, wolny czas z pracę społeczną w 

Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza, działającym przy Zespole Szkół im. Marszałka 

Polski Józefa Piłsudskiego w Janowie w latach 2017- 2020.  
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Brali czynny udział w akcjach charytatywnych, organizowanych przez Fundację im. 

Bolesława i Stefana Gratunik , Szkolny Samorząd Uczniowski oraz inne organizacje działające 

na terenie regionu i  kraju, takie jak : CARITAS, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

Nidzicki Fundusz Lokalny, Fundacja Jana Pawła II. Chętnie angażowali się w każdą 

proponowaną akcję, mająca na celu pomoc innym, ale również sami dostrzegali tych, którzy 

potrzebują pomocy. Uczestniczyli w zbiórkach pieniężnych na rzecz chorych dzieci, 

podopiecznych hospicjum oraz  uczniów zdolnych, ale bez środków  na dalszą edukację, 

rozwijanie pasji i zainteresowań, a także ofiar kataklizmów  i klęsk żywiołowych.  

Pomagali osobom starszym,  niepełnosprawnym i wykluczonym społecznie, włączając 

się w happeningi, akcje promujące różnorodność i tolerancję. Współuczestniczyli                                      

w organizacji imprez szkolnych i gminnych, które kultywują lokalne tradycje swojej „ małej 

Ojczyzny”   i pielęgnują pamięć o tych, którzy zginęli w obronie Polski. 

Mimo młodego wieku działali w sposób wskazujący na dużą dojrzałość i wrażliwość.  

Wolontariuszom nie zabrakło empatii, kreatywności, uporu  w dążeniu do celu. Swoim 

zaangażowaniem, uśmiechem zachęcali do działania innych. Cieszyli się zaufaniem wśród 

rówieśników, ale też  dorosłych.  

Wyróżnieni wolontariusze: 

Oliwia Asztemborska, Alicja Szypulska, Gabriela Kobus, Karolina Szczepkowska, 

Nikola Paczyńska, Aleksandra Szczepuchowska, Kateryna Marchuk, Igor Mierzejewski, 

Wiktor Napiwodzki. 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudoku 

 

 

 

Warto przeczytać!!! 

 

 

 

Niesamowite przygody dziesięciu 

skarpetek. Justyna Bednarek 

Wyjmujemy odzież z pralki i znowu 

brakuje nam jednej skarpetki. A może 

istnieje równoległy świat, w którym znikają 

nasze skarpety. Justyna Bednarek w swojej 

uroczej książce, postanowiła odpowiedzieć 

na pytanie, gdzie podziewają się zagubione 

skarpetki. 

W domu Małej Be nieustannie giną 

skarpetki. Wezwany na interwencję 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sudoku
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hydraulik odkrywa dziurę, którą uciekinierki, znudzone życiem w koszu z brudnymi rzeczami 

lub pralce, postanawiają wyrwać się na wolność i odkryć swoje przeznaczenie. Każdej z nich 

przytrafi się coś innego: od czysto hollywoodzkiej kariery, po bycie mamą osieroconych 

myszek. 
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