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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNNAAA   DOBRYDOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEKPOCZĄTEK   
Witam Was w nowym roku szkolnym 2014/2015! 
Mam nadzieję, że wypoczęliście i jesteście chętni 

do pracy przez najbliższe prawie dwieście dni 
(wyliczonych przez Panią dyrektor).  

Wszystkim uczniom życzymy powodzenia                              
w nauce, a nauczycielom cierpliwości i satysfakcji                      
z pracy.  

Pewnie jeszcze wspominacie morze, góry, jezio-
ra… W tym numerze znajdziecie wakacyjne wspo-
mnienia uczniów, którzy przekazali nam swoje prace.   

Poznacie imiona i nazwiska nowych pracowników 
szkoły i terminy dni wolnych. 

Dowiecie się, co powiedziała nam Pani dyrektor na 
temat zmian w szkole oraz swoich tegorocznych                
planów. Zobaczycie fotografie różnych miejsc                           
w szkole—jak wyglądały w czasie wakacji i dzisiaj... 

Szóstoklasiści, mam nadzieję, będą mogli                             
przekonać się, że nie warto bać się gimnazjum. 

W NUMERZE :W NUMERZE :W NUMERZE : 
2 Na dobry początek 

3 Witaj, szkoło! 

3 Kto pracuje w naszej szkole? 

3 Kalendarz roku szkolnego 

3 Terminy zebrań z rodzicami 

4—5 Bardzo za Wami tęskniłam—wywiad                         

z Panią dyrektor Aldoną Cyranowicz 

6—8  Remont szkoły—fotoreportaż i konkurs 

9 Wakacje moich marzeń (Gabrysia Bracik) 

10 Nie tylko żółwie (Julia Przetakiewicz) 

11—12 Śniadanie u Kleopatry  

(Aleksandra  Wadecka) 

12 Uśmiechnij się wakacyjnie! 

13 Nad Morzem Czerwonym  

(Wiktoria  Jabłońska) 

13 W Chorwacji (Jakub Berger) 

13 Wokół Jura Parku (Milena Tkaczyk) 

 

14 Na Mierzei Wiślanej (Jurek Worch) 

14 Nadmorska przygoda (Gabrysia Burzyńska) 

14 W Legolandzie (Matylda Mieszkowska) 

14 W Ustce (Julia Radzińska) 

14 Przygoda z meduzą (Oliwia Bieniek) 

14 Chorwacka przygoda (Janka Paradowska) 

15 W krainie kamiennego lwa (Piotr Siedlecki) 

16 U ujścia Parsęty (Dominika Kruk) 

16 Na dwóch kółkach (Klaudia Jabłońska) 

17—18  Lato w mieście! 

19 Nasze wakacje były piękne—prace plastyczne  

uczniów klas czwartych 

20—21 Pierwsze dni… (Marysia Wodnicka,                  

Aleksandra Kłobukowska, Karolina Siedlecka, 

Dorota Szklarska) 

21 Będzie dobrze! 

22 W parku „Bajka” 

23 Korczak TV—wywiad z Panią Edytą Kurlej 

24—25 Z wiatrem i pod wiatr—wywiad z Panią 

Moniką Malik 

25 „Maksymiliada” Błoński Festiwal Nauki 

25 Trenujesz capoeirę? 

26 Polish your English 

27 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Przeprowadzka biblioteki szkolnej                      
(lipiec 2014) 
Zdjęcie po lewej stronie: W nowej części szkoły                       
(lipiec 2014) 
Zdjęcie po prawej stronie: Nowy plac zabaw                            
(sierpień 2014) 
fot. M. Siedlecka 

▲ Wakacje już za nami… Jak je wspominamy? 

fot.  Marta Marjańska 

Zaczynajmy więc tę czytelniczą podróż. Życzę Wam 
przyjemnej lektury! ▪ 

Redaktorka naczelna: Gabrysia Bracik (5a) 
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WITAJ, SZKOŁO! 

„Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej”. Janusz Korczak 

WITAJ, SZKOŁO!WITAJ, SZKOŁO!WITAJ, SZKOŁO!   

LATO 2008  

LATO 2010 

KTO PRACUJE                       KTO PRACUJE                       KTO PRACUJE                       
W NASZEJ SZKOLE?W NASZEJ SZKOLE?W NASZEJ SZKOLE?   

Nowi pracownicy naszej szkoły: 
* Pani Marta Cybulska – nauczycielka języka                    
polskiego i etyki; wychowawczyni klasy 4e; 
* Pani Marta Gontarek – pracuje w świetlicy; 
* Pani Elżbieta Ługowska – pracuje w świetlicy; 
* Pani Wioletta Kowalska – pedagog - terapeuta; 
* Pani Justyna Sionek – sekretarz szkoły; 
* Pani Teresa Dobrogost – pielęgniarka; 
* Pani Joanna Wawrzyniak—pielęgniarka.  
 

Pierwszego września uroczyście rozpoczęli-
śmy nowy rok szkolny. O godz. 9.00 ze szkołą 
przywitali się uczniowie klas 4—6, o 10.30—klasy 
drugie i trzecie, zaś o 12.00—nasze pierwszaki.              

Zebraliśmy się na boisku szkolnym. Powitała 
nas Pani dyrektor Aldona Cyranowicz, Pani                               
wicedyrektor Ewa Samsel, a także Pan burmistrz.                        
Byliśmy zadowoleni, że wreszcie spotkaliśmy się 
ze swoimi kolegami z klasy. ▪ 

Klaudia Kurowska (5d) 

Przypominamy Wam przydatne daty: 
 

* 1 września (poniedziałek)—uroczyste                             
rozpoczęcie roku szkolnego; 
* 14 października (wtorek) - Dzień Edukacji                        
Narodowej; 
* 1 listopada (sobota) - Dzień Wszystkich                        
Świętych; 
* 11 listopada (wtorek) - Dzień Niepodległości 
Polski; 
*  22 grudnia (poniedziałek) - 31 grudnia (środa) - 
ferie bożonarodzeniowe; 

*  1 stycznia (czwartek) - Nowy Rok; 
* 6 stycznia (wtorek) - Święto Ofiarowania                        
Pańskiego—Trzech Króli; 
* 19 stycznia (poniedziałek) - 1 lutego (niedziela) 
- ferie zimowe; 
* 1 kwietnia (środa) - sprawdzian kompetencji                  
dla klas szóstych; 
* 2 kwietnia (czwartek) - 7 kwietnia (wtorek) - 
ferie wielkanocne; 
* 1 maja (piątek) - Święto Pracy; 
* 3 maja (niedziela) - Święto Konstytucji Trzeciego 
Maja; 
* 4 czerwca (czwartek) - Boże Ciało; 
*26 czerwca (piątek) - zakończenie roku                     
szkolnego; 
* 27 czerwca (sobota) - 31 sierpnia (poniedziałek) 
- wakacje! 
Dodatkowe dni wolne od zajęć lekcyjnych:  
10 listopada (poniedziałek), 2 stycznia (piątek),                   
5 stycznia (poniedziałek), 5 czerwca (piątek). 

KALENDARZ ROKU KALENDARZ ROKU KALENDARZ ROKU 
SZKOLNEGO 2014/2015SZKOLNEGO 2014/2015SZKOLNEGO 2014/2015   

TERMINY ZEBRAŃ                                  TERMINY ZEBRAŃ                                  TERMINY ZEBRAŃ                                  
Z RODZICAMIZ RODZICAMIZ RODZICAMI   

* 09-10 września 2014 – zebranie  klas I-III, IV-VI. 
Przed zebraniami spotkanie z dyrektorem szkoły. 
* 7 października 2014 – zebranie klas I                           
(przed ślubowaniem). 
* 28-29 października 2014 – dzień otwarty klas                   
II-III; IV-VI. 
* 09-10 grudnia 2014 - zebranie. 
* 10-11 lutego 2015 - zebranie - podsumowanie  
pierwszego semestru. 
* 24-25 marca  2015 – dzień otwarty;                                     
klasy VI - spotkanie z dyrektorem szkoły. 
* 19-20 maja 2015 – zebranie. 
* 10 czerwca – dzień otwarty klasy IV-VI. 

Informacje uzyskała dla Was Oliwia Sionek (5e). 

▲ Drugiego września uczniowie żwawo przystąpili 
do nauki. 

fot. M. Siedlecka 
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SZKOŁA NA WAKACJACH 

Tradycyjnie na początku roku szkolnego rozmawiamy z naszą Panią dyrektor. 

- Jakie prace remontowe obecnie wykonywa-
ne są w naszej szkole? 

- Na dole został właśnie zakończony remont. 
Pierwsze i drugie klasy mogą już korzystać ze 
swojej szatni. Teraz niecierpliwie czekamy na 
szafki dla uczniów klas III-VI.  

- Jakie zmiany nas jeszcze czekają? 

- Czekamy na oddanie nowej części budynku. 
Nastąpi to dopiero na koniec grudnia. Później 
będziemy te sale urządzać. Planujemy stworzenie 
sali dla sześciolatków, nowoczesnych sal języko-
wych, w tym laboratorium, w którym przez słu-
chawki można będzie słuchać tekstu mówionego 
przez lektora. Na samej górze będzie duża sala 
przyrodnicza. Pomieszczenie to posiada wykusz, 
czyli balkonik, w którym powstanie malutki 
ogród botaniczny. Nowe sale na pewno polepszą 
plan lekcji w klasach 4 – 6. Myślę, że za parę lat 
zniknie też zmianowość w klasach młodszych. 
Obecnie mamy w szkole aż trzydzieści klas -  nie 
przypominam sobie, aby kiedykolwiek wcześniej 
było tak dużo.  

- Jakie konkursy i zajęcia pozalekcyjne będą 
organizowane? 

- Niektóre zajęcia już się rozpoczęły, jak na 
przykład koło dziennikarskie, w którym uczestni-
czycie. Wiele zajęć panie nauczycielki obecnie 
planują. Mam nadzieję, że i uczniowie będą po-
dawać swoje propozycje. Na pewno zorganizuje-
my zajęcia Szkolnej Telewizji Internetowej, które 
poprowadzi pani Edyta Kurlej. ► 

BARDZO ZA WAMI                   BARDZO ZA WAMI                   BARDZO ZA WAMI                   
TĘSKNIŁAM…TĘSKNIŁAM…TĘSKNIŁAM…   

W poniedziałkowe popołudnie, 15 września,        
przychodzimy do Pani dyrektor Aldony Cyranowicz 
na umówiony wywiad. 

-  Cieszy się Pani dyrektor, że zaczął się nowy 
rok szkolny? 

- Już na początku roku szkolnego mówiłam 
Wam, że ogromnie się cieszę. Gdy mam zbyt dużo 
wolnego czasu, to bardzo za Wami tęsknię. Jednak 
ze względu na ciągle trwający remont szkoły,                 
wolałabym, aby rok szkolny rozpoczął się trochę 
później. 

 - Jak spędziła Pani wakacje? 

- W czasie wakacji byłam przede wszystkim                
w szkole. Najpierw organizowaliśmy półkolonie,                 
a potem trzeba było dopilnowywać spraw związa-
nych z remontem. Udało mi się jednak wyjechać                 
na dziesięć dni w góry. Zwiedzałam okolice                         
Zakopanego i Krakowa - razem ze swoim mężem, 
synem i psem. 

- Co podczas wakacji działo się w naszej szkole? 

- Jak już mówiłam, podobnie jak w ubiegłych                  
latach, zorganizowaliśmy półkolonie. Tym razem 
uczestniczyła w nich setka dzieci. Przez pierwsze 
dwa tygodnie wakacji uczestnicy brali udział w zaję-
ciach na terenie szkoły, miasta, jak również wyjeż-
dżali na wycieczki. W sierpniu w świetlicy                          
„O Uśmiech Dziecka”, znajdującej się przy ulicy                  
Sochaczewskiej, też były zajęcia półkolonijne. Zaraz 
po zakończeniu wakacyjnych zajęć dla dzieci                        
w naszej szkole panowie z różnych ekip remonto-
wych wykonywali mniej lub bardziej hałaśliwe pra-
ce. Szatnia została całkowicie przebudowana. Obec-
nie wygląda zupełnie inaczej. Równolegle wprowa-
dzono inne zmiany, na przykład mamy nowe przej-
ście do gabinetów terapeutycznych. Można się do 
nich dostać prosto z szatni. Przy okazji został utwo-
rzony nowy pokoik, w którym będzie pracowała  
pani Beata Kynczew. Na miejscu świetlicy obecnie 
jest biblioteka, a na miejscu biblioteki – świetlica, 
która ma obecnie jedno pomieszczenie więcej. Sala 
informatyczna nr 27 została zlikwidowana i zamiast 
niej jest sala plastyczna. Poza tym w czasie wakacji 
zamawialiśmy szafki i wieszaki do nowej szatni. 
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SZKOŁA NA WAKACJACH 

- Czy będziemy mogli jeździć windą? 

- Winda jest przeznaczona dla niepełnospraw-
nych, ale z pewnością każdy uczeń będzie się mógł 
nią przejechać. 

- A jak będą wyglądały nasze szafki? Czy będą 
podpisane? 

- Myślę, że będą miały numerki, ale podpisy-
wać ich nie będziemy. Muszą pozostać czyste                      
i niepomazane, aby w następnym roku mogły                         
służyć innym uczniom. W szafce będzie półka                    
na książki, miejsce na buty, kurtkę. 

* 

Razem z Panią dyrektor idziemy do nowej 
szatni. Oglądamy pięknie odnowione, ale jeszcze 
puste pomieszczenie. Zwiedzamy również nową 
jadalnię oraz szatnię dla klas pierwszych i drugich, 
w której nowe wieszaki nie mogą się już doczekać 
kolorowych kurtek i butów roześmianych malu-
chów. Odwiedzamy również szkolną bibliotekę                 
i czytelnię, w której spotykamy się z zawsze ser-
decznie witającą nas Panią Grażyną Gutkowską. 

- Przychodźcie tutaj jak najczęściej! – zaprasza. 
– Książki już na Was czekają! ▪ 

 

Z Panią dyrektor Aldoną Cyraniowicz                     
spotkali się: 

Janka Paradowska, Piotrek Siedlecki,                    
Marysia Wodnicka, Julia Przetakiewicz, Marta Bajda, 

Gabrysia Bracik, Dominika Wałęka                                            
i Karolina Siedlecka. 

 

A Wy o co chcielibyście zapytać Panią dyrektor? 
Czekamy na Wasze pytania: diamir72@o2.pl 

► Na razie dysponujemy skromną kamerą, 
ale mam nadzieję, że uda nam się zakupić                    
również kamerę profesjonalną. Jeżeli chodzi                  
o konkursy, informacje o wielu z nich zostały 
zamieszczone na nowej stronie internetowej 
szkoły. Zachęcam Was, abyście często tam                    
zaglądali. Na przykład został ogłoszony gminny 
konkurs na drzewo genealogiczne… Na pewno 
będzie też organizowany konkurs kolęd,                     
ortograficzny, matematyczny, jak również                   
konkursy plastyczne. Nadal zachęcam do                  
składania prac w konkursach ogłoszonych                    
w związku z obchodami święta szkoły, które 
przełożyliśmy na kwiecień (wtedy przypada 
czterdziesta rocznica nadania SP2 imienia                   
Janusza Korczaka). 

- Czy podobnie jak w ubiegłych latach                      
w czasie ferii zimowych będą organizowane 
półkolonie? 

- Na pewno tak. W tym roku szkolnym ferie 
zimowe będą wcześnie, bo w drugiej połowie 
stycznia, dlatego już niedługo będziemy musieli 
zacząć je planować. 

- Jakie Pani dyrektor ma jeszcze inne plany 
na ten rok szkolny? 

- Ze względu na remont szkoły, nie zastana-
wiałam się jeszcze nad innymi planami. A jakie 
Wy macie propozycje? 

- Sala kinowa… 

- Na salę kinową brakuje nam już pomiesz-
czeń, ale można by zrobić ją na przykład                      
na holu. Pan Jacek, nasz konserwator, propono-
wał, aby podczas bibliotecznych „Nocy z…” 
umieścić na holu duży ekran z rzutnikiem                            
i wyświetlać filmy.  

- Kiedyś był pomysł, aby na dachu szkoły 
było obserwatorium astronomiczne… 

- Na razie tego pomysłu nie zrealizujemy. 
Potrzebne byłyby duże pieniądze, a ponadto 
obawiam się, że nasz dach do tego się nie                     
nadaje. 

- A może chociaż mały basenik? 

- Może kiedyś… Też bym się chętnie                           
pokąpała:) 

- A jakaś drużyna piłkarska z maskotką? 

- Myślę, że to jest możliwe. Jeżeli chcecie taką 
drużynę, porozmawiajcie o tym z nauczycielami 
wychowania fizycznego. 

▲ Pani dyrektor oprowadza nas po różnych                   
zakamarkach szkoły. 
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SZKOŁA NA WAKACJACH 

Jak w czasie wakacji przebiegał remont naszej szkoły?  Opowiedzą Wam o tym zdjęcia. 

REMONT SZKOŁYREMONT SZKOŁYREMONT SZKOŁY   

Już pewnie zapomnieliście, jak wyglądały                       
boksy w naszej szkolnej szatni? 

Popatrzcie, jak zmieniała się szatnia od lipca 
do września.  

▲ Trwają intensywne prace remontowe. Jest dużo                   

hałasu i pyłu. 
▲ Została wykonana nowa podłoga i pomalowane 
ściany. 

▲Szatnia czeka na nowe szafki dla uczniów klas 3—6. 

▼ Jedna połowa szatni została wypełniona szafkami. 

▲ Uczniowie klas pierwszych i drugich mogą już 

przebierać się w nowej szatni. 

◄ Tak wygląda                   
wnętrze  jednej                       
z szafek. Tu dzieci 
będą mogły zosta-
wiać swoje kurtki, 
cz a pki ,  sza l iki                    
i buty. Każda szafka 
zamykana jest na 
szyfr.  
Przy szafkach stoją  
ławki, na których 
dzieci będą mogły 
usiąść, by zmienić 
obuwie. 

► 
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SZKOŁA NA WAKACJACH 

► Oto parę fotek z przeprowadzki biblioteki.                  
Panie bibliotekarki prawie przez całe wakacje 
przenosiły i ustawiały książki na półkach. 

Uwaga, uwaga! Przedstawiam najbardziej                              
tajemnicze miejsca naszej szkoły. Tylko Pani                          
dyrektor wie, co w nich będzie:) 

Jak sami wiecie, książki muszą być ustawione                    
alfabetycznie: od A do Ż. To niełatwa sprawa! 

▲ Biblioteka przygotowywana jest do przeprowadzki.  
Książki są wystawiane z półek i pakowane do pudeł.  

▲ Biblioteka w nowym miejscu. Część książek                          
już stoi na półkach, inne trzeba uporządkować                           
i poustawiać. 

▲ Jeszcze trochę zostało do zrobienia. Jak widać,                          

na razie nie ma przejścia do czytelni. 
▲ Biblioteka i czytelnia czekają na swoich wiernych 
czytelników! 

Porównajcie poniższe zdjęcie z fotografią na 
okładce (po lewej stronie). Czy to nie to samo 
pomieszczenie? 

► 
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CZAS NA KONKURS! 

► A teraz czas na konkurs. Odpowiedzcie na pytania: 

1. Co było dawniej w tych pomieszczeniach/miejscach                    
i co obecnie się w nich mieści? 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a)                              fot. M. S. 

2. Kiedy rozpoczął się remont szkoły?  

A. w sierpniu 2013 r. 

B. we wrześniu 2013 r. 

C. w lipcu 2014 r. 

3. Jakiego przedmiotu nie uczy Pani Marta                   
Cybulska? 

A. języka polskiego 

B. matematyki 

C. etyki 

4. Która z klas trzecich ma swoją salę                                 
na parterze? 

A. klasa 3a 

B. klasa 3b 

C. klasa 3c 

5. Ile mamy w szkole pań pielęgniarek? 

A. jedną  

B. dwie 

C. trzy 

6. Jakiego koloru szafek nie ma w naszej               
szatni? 

A. czerwonego 

B. niebieskiego 

C. fioletowego 

Odpowiedzi na pytania przekazujcie                                      
do 20 października do pań w bibliotece szkolnej. 
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SZKOŁA NA WAKACJACH 

Moje wakacje w tym roku były super! Już wam 
wszystko opowiadam.  

Po zakończeniu roku szkolnego wyjechałam                    
z klubem siatkarskim nad Bałtyk do Stegny.                          
W czasie dwutygodniowego pobytu dużo trenowa-
liśmy, ale też chodziliśmy na spacery oraz kąpali-
śmy się w morzu. Dwa tygodnie szybko minęły. 

 Potem pojechałam z rodzicami na Festiwal  
Harcerski do Kielc. Było bardzo ciekawie, występo-
wało bardzo dużo zespołów dziecięcych. Przenoco-
waliśmy w Kielcach u mojej cioci i rano pojechali-
śmy na Święty Krzyż. Pospacerowaliśmy tam                    
trochę i wróciliśmy do domu.  

Niedługo później przyjechała do mnie z Mazur 
moja cioteczna siostra. Świetnie się bawiłyśmy,   
skakałyśmy na trampolinie i tworzyłyśmy różne 
rzeczy plastyczne: kolczyki, bransoletki, kwiatki… 
Ale jak zawsze wszystko się szybko kończy i Paula,  
czyli moja siostra, musiała wracać do domu. Kiedy 
pojechaliśmy ją odwieźć, spędziłam weekend              
z rodzicami nad jeziorem. Bardzo mi się tam                        
podobało. 

 Po powrocie do domu rodzice urządzili mi 
przyjęcie urodzinowe. Było dużo osób z mojej klasy 
i koleżanki z drużyny siatkarskiej.  

Minęły dzień i noc, a moi rodzice powiedzieli,                        
że jedziemy na zakupy. Jechaliśmy i jechaliśmy,     
domyśliłam się że jest coś nie tak i miałam rację—
rodzice zabrali nas do Zakopanego. W górach mieli-
śmy wiele atrakcji: wjeżdżaliśmy kolejką górską, 
zjeżdżaliśmy pontonami, spacerowaliśmy po Doli-
nie Białego i Dolinie Kościeliskiej (tam tata znalazł 
wejście do jaskini i oczywiście do niej weszliśmy), 
wspinaliśmy się przy pomocy łańcuchów na czar-
nym szlaku. Widoki były przepiękne, ale trochę się                        
bałam. 

Byliśmy w górach siedem dni. Po powrocie do 
domu rodzice musieli wracać do pracy. Ja z moim 
bratem siedziałam w domu i pilnowała nas babcia. 

Na ostatni tydzień wakacji wyjechałam                              
z klubem siatkarskim do Białego Dunajca.  Znowu 
było dużo treningów, ale również sporo czasu                    
miałyśmy dla siebie.  

To były wspaniałe wakacje. Z niecierpliwością 
czekam na kolejne. ▪ 
 

Gabrysia Bracik (5a) 

fot. Karolina Siedlecka 

Jak spędziliśmy tegoroczne wakacje? 

WAKACJE                                  WAKACJE                                  WAKACJE                                  
MOICH MARZEŃMOICH MARZEŃMOICH MARZEŃ   
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Turcja to kraj położony częściowo w Europie, 
częściowo w Azji. Latem temperatura w tym kraju 
osiąga nawet 45°C. Tam właśnie wybrałam się                     
w tym roku na wakacje z rodzicami.  

Z Polski wylecieliśmy samolotem późnym                   
wieczorem, a w Turcji byliśmy około północy.                      
Ponieważ czas przesunięty jest tam o godzinę                     
do przodu, do hotelu w miejscowości Oludeniz         
dotarliśmy o czxwartej nad ranem. Nasz hotel – 
Marcan Beach - znajdował się około stu metrów                    
od plaży, na której gwałtowne fale wzbijały się                           
w powietrze, po czym opadały, tworząc spienione 
grzywy. 

Następnego dnia po obudzeniu poszłam                                
z rodzicami na śniadanie, po czym szybko pognali-
śmy na plażę. Oludeniz posiada przepiękną plażę 
miejską pokrytą okrągłymi kamieniami różnej      
wielkości. Z wysokiego klifu ludzie mogą skakać     
na paralotniach, korzystać z kąpieli słonecznych      
lub z wycieczek proponowanych przez miejscowe 
biura podróży. Ja z rodzicami wybrałam się                           
na wycieczkę po tzw. Tureckiej Amazonce,             
do miejscowości Daylan. 

Na początku płynęliśmy łodzią po rzece                 
wpadającej do Morza Śródziemnego, a następnie 
kąpaliśmy się w błotach borowinowych i pływali-
śmy w morzu przy Żółwiej Plaży. 

Widziałam żółwia morskiego (z łaciny Caretta 
caretta), stare tureckie grobowce i jadłam kraba 
błękitnego, świeżo wyłowionego z Tureckiej   
Amazonki.  

Kolejny dzień wakacji spędziłam na Błękitnej 
Lagunie (z ang. Blue Lagoon) - pięknej plaży                      
znajdującej się na cyplu niedaleko Oludeniz.  

Czwartego dnia wakacji razem z rodzicami 
pojechałam do Pamukkale. To miejsce nazywane 
jest ósmym cudem świata i tam kąpaliśmy się                     
w basenach pełnych wody zawierającej dużo            
wapnia. 

Potem oglądałam Hieralopis - ruiny zbudowa-
ne ponad dwa tysiące lat temu. W drodze                              
powrotnej zwiedziłam fabrykę onyksu.  

Po tygodniowym wypoczynku wróciliśmy                    
do kraju.  

Bardzo mi się podobały wakacje w Turcji, 
gdzie woda w morzu była zawsze ciepła                         
i zobaczyłam mnóstwo nowych miejsc. Każdemu 
życzę takich fajnych wakacji. ▪ 

Julia Przetakiewicz  (4d) 

Turcja—kraj z pewnością niezwykły. Opowiadają nam o niej Julia z klasy 4d i Ola z klasy 5c. 

NIE TYLKO ŻÓŁWIENIE TYLKO ŻÓŁWIENIE TYLKO ŻÓŁWIE   
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Tegoroczne wakacje były dla mnie bardzo                         
ciekawe i interesujące, ponieważ zwiedziłam wiele 
miejsc, które wzbudziły we mnie ogromne                                 
zainteresowanie i zachwyt.  

Na początku pojechałam nad Bałtyk do Ustronia 
Morskiego, później na Pojezierze Mazurskie                        
do Mikołajek. Zażywałam tam świeżego powietrza     
i podziwiałam piękne krajobrazy. Następnie razem 
z rodzicami i bratem pojechałam na wycieczkę                     
do Turcji.                                                                                     

Turcja to państwo położone w Azji na półwyspie 
Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie.                    

To piękny kraj (góry, morze, ciepłe źródła, bogata 
rośl inność  śródziemnomorska,  ciekawe                    
formy skalne, niespotykane gdzie indziej wapienne 
tarasy), odmienny kulturowo (religia, mentalność, 
architektura). Ma ciepły klimat oraz bogatą historię     
i wiele zabytków. Moja dziesięciodniowa wycieczka 
do Turcji minęła tak szybko, że ani się obejrzałam,                
a już trzeba było się pakować. 

Mieszkaliśmy w pięknym kurorcie w Alany,                      
obok najładniejszej piaszczystej plaży nazwanej 
imieniem Kleopatry. W Turcji zresztą co drugi 
obiekt jest nazwany imieniem Kleopatry; plaża,                     
hotel, basen, restauracja, sklep, park... Hotel                        
przepiękny (choć standard hoteli w Turcji jest                       
niższy niż w Europie). 

Pogoda była jak dla mnie idealna, uwielbiam                    
jak jest bardzo ciepło. Widoki przepiękne. Otoczone 
górami miasto, widok na zatokę, plaża i bulwar,   
porośnięty śródziemnomorską roślinnością. 

Niestety, Turcy (podobnie jak Arabowie) żyją                      
z handlu, a ich pasją jest targowanie się i to mnie                    
denerwowało.   

Codziennie jeździliśmy na wycieczki.  Najwięk-
sze wrażenie wywarła na mnie Kapadocja—                        
to ciekawe skalne formy: grzybki, zwierzątka,                  
postacie, a także skalne domy, kościoły. 

Jednym z najważniejszych miejsc w Kapadocji są 
podziemne miasta.  Krajobraz niczym księżycowy. 
Przewodniczka powiedziała, że tego się nie da                     
opowiedzieć, to trzeba zobaczyć i miała rację. Było 
przepięknie. Wieczorem, po całodniowym zwiedza-
niu uczestniczyliśmy w „nocy tureckiej” – tylko                         
w Kapadocji jest ona tak wyjątkowa – zawodowi 
tancerze, przepiękna muzyka i wspaniała                             
atmosfera.  

Następny dzień zaczęliśmy rejsem po Bosforze. 
Rewelacyjna wycieczka, godna polecenia każdemu.   

Widoki na lewą, europejską stronę, pałace                       
i inne obiekty oraz na prawą, azjatycką stronę                               
z luksusowymi willami tuż nad samą wodą                         
to niezapomniane przeżycie.  

Sama nazwa Bosfor oznacza “krowi bród”, 
gdyż podobno dawniej, gdy była to jedynie                       
wąska struga, przeprawiano się tędy wraz                             
z bydłem.  ► 

ŚNIADANIE U KLEOPATRYŚNIADANIE U KLEOPATRYŚNIADANIE U KLEOPATRY   
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► Obecnie jest to niemożliwe, gdyż ta zalana    
dolina ma długość około 30 km, w najwęższym 
miejscu 700 m, a w najszerszym prawie 4 km, przy 
głębokości 70 - 120 metrów. Rejs w jedną stronę                 
kończy się przy drugim moście im. Mehmeda                  
Zdobywcy, gdzie statek zawraca. Piękny jest też         
widok na pierwszy z mostów tzw. Most Bosforski. 

Z samego portu, skąd wypływają statki po                           
Bosforze, rozpościera się widok na największy                    
ze wszystkich, prawie trzech tysięcy stambulskich 
meczetów, czyli Meczet Sulejmana. Budowla                      
osadzona jest na specjalnym fundamencie, złożo-
nym z cystern wypełnionych wodą, dzięki czemu 
jest uważana za najbardziej odporny na trzęsienia 
ziemi obiekt w całym mieście.  

Zwiedzaliśmy stolicę Turcji, Ankarę. Jest to mia-
sto drugie co do wielkości w Turcji, tuż po Stambu-
le. Stolica Turcji i jej okolica jest piękna, choć skąpa 
w roślinność. Panuje tu klimat suchy, z mroźnymi, 
śnieżnymi zimami oraz gorącym i suchym latem. 
Zalesione tereny występują na północy,                  
południe, natomiast zdominowane jest przez                       
typowo rolniczy krajobraz. W Ankarze znajduje się 
wiele przepięknych, zielonych parków, z jeziorka-
mi, które zachęcają do spacerów. 

W licznych kompleksach sportowych można           
skorzystać z boisk do koszykówki, siatkówki czy 
piłki nożnej, a także siłowni i sal gimnastycznych. 

Okolica sprzyja przejażdżkom rowerowym,                       
a także długim wędrówkom. 

Natomiast Stambuł to wyjątkowe miasto leżące 
na dwóch kontynentach – europejskim i azjatyckim. 
Obie części dzieli Bosfor. Stambuł cieszy się długą 
historią i bogatą tradycją, to największe tureckie 
miasto i metropolia w Europie. W mieście znajdują 
się tysiące meczetów, kościoły, muzea.                                  
W Stambule znajduje się kryty bazar, jeden                         
największy z tego typu na świecie, kupiłam sobie 
tam piękne kolczyki.  

Zwiedzaliśmy także Pamukkale - Hierapolis, sta-
rożytne uzdrowisko, słynne na cały świat tarasy wa-
pienne, doskonale zachowany amfiteatr z 200 roku 
p.n.e. mogący pomieścić nawet 20 tysięcy widzów.  

Do głównych atrakcji zalicza się też kąpiel w ba-
senie Kleopatry, gdzie pod powierzchnią wody leżą 
ruiny starożytnych budowli. Łuk Domicjana oraz 
kolumny wzdłuż drogi przybliżają nam wizerunek 
tego historycznego miasta. Niesamowite wrażenie 
na odwiedzających robi Nekropolis, gdzie do dnia 
dzisiejszego zachowało się około 1200 grobowców.  

Ogólnie było tam bardzo fajnie. Kąpałam się                  
w morzu i basenie, bawiłam się i opalałam                               
na pięknej piaszczystej plaży. Mieszkaliśmy                           
w ładnym hotelu z pięknym basenem.  

Był też basen dla dzieci, z dmuchanymi                           
zwierzątkami z dżungli. Pływałam trochę                                 
w dużym basenie, ale częściej kąpałam się                                   
w mniejszym baseniku i w morzu.  

Turcja jest bardzo piękna. Woda w basenie                      
i w morzu była niesamowicie ciepła. Jadłam lody, 
bawiłam się na plaży, opalałam się, piłam zimne 
napoje, colę i jadłam kebab, który jest                           
turecką specjalnością. 

To były niezapomniane wakacje. Jak tylko spró-
bowałam tureckiej kuchni, to na całe życie został 
mi w głowie ten przepyszny smak. ▪ 

Aleksandra Wadecka (5c) 

UŚMIECHNIJ SIĘ                    UŚMIECHNIJ SIĘ                    UŚMIECHNIJ SIĘ                    
WAKACYJNIE!WAKACYJNIE!WAKACYJNIE!   

☺ Żona mówi do męża przed wyjściem                            
na plażę: 

- Chciałabym założyć coś, co zadziwi                         
wszystkich! 

- To załóż łyżwy... 
* 

☺ Właściciel gospodarstwa agroturystycznego 
zwraca się do turysty; 

- Tutaj co rano będzie budziło pana pianie 
koguta! 

- To niech go pan nastawi na dziesiątą! 
* 

☺ Mężczyzna po powrocie z urlopu w Anglii 
spotyka swojego kolegę: 

- No i jak tam urlop, podobało się? 
- Super,  nawet wiem, dlaczego Anglicy tak                              

fanatycznie piją herbatę! 
- Tak? Dlaczego? 
- Wystarczyło spróbować ich kawy.  
 

Źródło: www.wycieczki. dowcipy.pl 
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Niedawno wróciłam z letnich wakacji spędzo-
nych wraz z rodziną w Egipcie. Był to wyjątkowo 
udany i mile spędzony czas w ciepłym kraju.                    
Na lotnisku nie mogłam doczekać się wejścia                            
na pokład samolotu. Po długiej odprawie wsiadłam 
do samolotu. Nie mogłam uwierzyć, że już po       
czterech godzinach będę w Egipcie w Hurghadzie. 
Po odebraniu bagaży trafiłam do autobusu i poje-
chałam do mojego hotelu. Po zameldowaniu się 
udałam się do pokoju. Był bardzo ładny i czysty. 
Potem zapragnęłam pójść na basen i pozwiedzać 
hotel, ale zaraz była noc i musiałam położyć się 
spać. Następnego dnia zwiedziłam każdy zakama-
rek hotelu. Teraz opowiem o jednej z moich                           
wycieczek. 

W ostatni dzień pobytu odbyłam rejs statkiem. 
Płynęłam na wyspę Paradise. To przepiękna wyspa.  

Woda była przezroczysta i lazurowa, a piasek 
aż biały. Leżałam na macie pod parasolem                            
z palm. Po  kilku godzinach wróciłam na statek, 
aby nurkować w Morzu Czerwonym. Bałam się 
okropnie. Założyłam maskę i płetwy,                                    
skoczyłam do wody. 

Widziałam przepiękne rafy koralowe i dużo 
kolorowych ryb, które bardzo mi się podobały. 
Potem popłynęliśmy na wyspę La guna. Również 
była przepiękna. Ludzie nazywali ją Egipską                   
Wenecją, dlatego że można było przepłynąć się 
gondolą. Widziałam domy zbudowane na wo-
dzie oraz piękne zabytki.  

I to koniec mojej wspaniałej wycieczki                           
po wyspach Egiptu. Wróciłam do hotelu. Zbliżał 
się czas powrotu do domu, trzeba było zacząć się 
pakować i wracać do Polski.  

Te wakacje okazały się najpiękniejszym                              
i najszczęśliwszym wydarzeniem w moim życiu, 
nigdy ich nie zapomnę. ▪ 

Wiktoria Jabłońska (6c) 

„Świat jest książką, a ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną jej stronę”. (Św. Augustyn)  

NAD MORZEM                       NAD MORZEM                       NAD MORZEM                       
CZERWONYMCZERWONYMCZERWONYM   

W CHORWACJIW CHORWACJIW CHORWACJI   

Miło jest wrócić wspomnieniami do pierwszej 
połowy lipca 2014 roku. Wyjechaliśmy wtedy całą 
rodziną do Chorwacji. Przejechaliśmy samochodem 
przez Polskę i Czechy, aby zajechać do Wiednia – 
stolicy Austrii. Zwiedziliśmy Belweder, a w nim     
wystawę malarstwa, m.in. Gustava Klimta,                          
Stephansdom (katedrę św, Szczepana) oraz Hunder-
twasserhaus. Zjedliśmy też słynny tort Sachera.  

Następnego dnia pojechaliśmy przez Słowe-
nię do Chorwacji, na półwysep Istria. Przez      
dziesięć dni spędzaliśmy tam miło czas. Spełniło 
się też nasze marzenie o zobaczeniu Wenecji,                    
do której popłynęliśmy statkiem.   

W drodze powrotnej do domu zatrzymaliśmy 
się na nocleg w Budapeszcie. Wjechaliśmy za-
bytkową kolejką na budapesztańską Starówkę. 
Zobaczyliśmy tam Pałac Królewski, katedrę św. 
Macieja, zabytkowy most łańcuchowy.  

To była podróż mojego życia. Nigdy                          
wcześniej nie zobaczyłem tylu zabytków. ▪ 

Jakub Berger (6c) 

WOKÓŁ JURA PARKU WOKÓŁ JURA PARKU WOKÓŁ JURA PARKU    

W lipcu wyjechałam z tatą na wakacje do Bałto-
wa. Mieszkaliśmy w ośrodku wypoczynkowym, 
który jest położony niedaleko Jurajskiego Parku 
Dinozaurów. Poza Parkiem zwiedziłam                                 
oceanarium w Bałtowie, ruiny zamku Krzyżtopór 
w Ujeździe ,  Muzeum Historyczno —
Archeologiczne w Ostrowcu Świętokrzyskim, 
Krzemionki, AS Ćmielów, czyli Fabrykę Porcelany 
(sama tam zrobiłam porcelanową różę), i ruiny 
zamku w Janowcu.  

Byliśmy również w Sabatówce i w podzie-
miach opatowskich.  

W Sandomierzu spotkałam pana przebranego 
za Śmierć i mam z nim zdjęcie (to było bliskie 
spotkanie ze śmiercią!). 

Byłam również na Łysej Górze oraz w klaszto-
rze na Świętym Krzyżu, gdzie znajduje się                    
krypta księcia Jeremiego Wiśniowieckiego. 

Wyjazd bardzo mi się podobał. Mam nadzieję, 
że kiedyś odwiedzę te miejsca jeszcze raz. ▪ 

 

Milena Tkaczyk (6c) 
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Chcę Wam opowiedzieć o swoich wakacjach.    
W lipcu byłem na obozie harcerskim w Piaskach 
nad morzem. Bardzo mi się podobały obowiązki, 
które tam miałem. Na początku musiałem zbudo-
wać sobie łóżko i półkę na swoje rzeczy. Kilka razy 
miałem wachtę w kuchni, gdzie rozpalałem                            
w piecu. Każdej nocy pełniłem wartę wokół                         
podobozu. Kilka razy byłem w mieście i na plaży.  

W połowie obozu druh drużynowy zabrał nas 
do lasu. Mieliśmy zbudować fortecę. Zbudowałem 
mur i dach, a w pobliżu znaleźliśmy czaszkę dzika, 
mam z niej na pamiątkę dwa zęby. ► 

► Byliśmy też na wyprawie do Krynicy                           
Morskiej. Potem zwiedziliśmy obóz koncentra-
cyjny w Sztutowie, byliśmy w Elblągu i oglądali-
śmy katedrę we Fromborku oraz Muzeum                          
Kopernika. Do Krynicy Morskiej wracaliśmy        
statkiem. 

Rodzice odwiedzili mnie dwudziestego dnia 
obozu. Przyjechali z moją siostrą Hanią,                               
bo Franek był na kolonii zuchowej. Spędziliśmy 
razem cały dzień, byliśmy na plaży i w kawiarni, 
widzieliśmy, jak dziki przechodzą po ulicy.                        
Po wyjeździe rodziców zostałem na obozie                          
jeszcze tydzień. Przeżyłem tam wiele ciekawych 
przygód. 

Chciałbym tam wrócić za rok. ▪ 
Jurek Worch (6c) 

Przygody mogą spotkać nas wszędzie: za granicą, w górach i nad polskim morzem. 

NA MIERZEI WIŚLANEJNA MIERZEI WIŚLANEJNA MIERZEI WIŚLANEJ   

NADMORSKA PRZYGODANADMORSKA PRZYGODANADMORSKA PRZYGODA   

Gdy byliśmy na plaży, to budowałam zamek                   
z piasku. Niestety fala zmyła go i zaczęłam budować 
drugi zamek, tym razem z tatą, wujkiem i moimi 
siostrami. Była przy tym dobra zabawa. ▪ 

Gabrysia Burzyńska (3a) 

Podczas wakacji byłam z dziadkiem nad Mo-
rzem Bałtyckim. Chodziliśmy na plażę, kąpali-
śmy się w morzu, robiliśmy zamki z piasku                    
i spacerowaliśmy. W trakcie spaceru brzegiem 
morza, oglądałam pływające meduzy.  Dziadek 
pozwolił mi wziąć jedną w rękę. Była galareto-
wata i nawet  mnie nie poparzyła. Była świetna 
zabawa. ▪ 

Oliwia Bieniek (3a) 

W USTCEW USTCEW USTCE   

W tym roku spędzałam wakacje w Ustce. Nad 
morzem spacerowałam przez kładkę,                       
opalałam się na plaży, kąpałam w morzu.                          
Poznałam koleżankę Maję. Kopałyśmy razem dół. 
Było bardzo wesoło. ▪ 

Julia Radzińska (3a) 

► Ja złapałam się barierki i na czworaka                          
zaczęłam wdrapywać się na brzeg. Tata złapał 
Witka i weszliśmy na górę. Na pocieszenie                        
jedliśmy trzykulkowe lody. Kulki w Chorwacji                        
są ogromne. ▪ 

Janka Paradowska (3a) 

W LEGOLANDZIEW LEGOLANDZIEW LEGOLANDZIE   

Moją wakacyjną przygodą była wycieczka do 
Legolandu. Było tam dużo rzeczy zrobionych                    
z klocków lego. Byłam w dużym akwarium                       
i miałam zrobione zdjęcie z rekinami i rybami. 
Gdy zjeżdżałam na kanoe, ochlapała mnie                      
woda.▪ 

Matylda Mieszkowska (3a) 

PRZYGODA Z MEDUZĄPRZYGODA Z MEDUZĄPRZYGODA Z MEDUZĄ   

CHORWACKA                       CHORWACKA                       CHORWACKA                       
PRZYGODAPRZYGODAPRZYGODA   

Pewnego wieczoru wybraliśmy się na plażę, któ-
ra była skalista. Kiedy szliśmy, ja i mój kolega Witek 
wdepnęliśmy w błoto. Znaleźliśmy zejście do mo-
rza, które okazało się okropnie śliskie. Przewróciłam 
się na plecy, a Witek zjechał na brzuchu, jak na zjeż-
dżalni. Mój tata, mama, wujek i ciocia byli metr za 
nami. Tata od razu do nas przyszedł, trzymając się                             
barierki. Witek nie mógł wydostać się z wody. ► 



15 

SZKOŁA NA WAKACJACH 

Cześć, jestem Piotrek i mam osiem lat. Bardzo 
lubię zwiedzać różne miejsca, fotografować               
i nagrywać filmy. Tym razem opowiem Wam                       
o swoich tegorocznych wakacjach.  

W lipcu byłem z rodzicami i siostrą w wielu                
ciekawych miejscach na Dolnym Śląsku; tam, gdzie 
stykają się granice trzech państw: Polski, Czech                        
i Niemiec. 

Mieszkaliśmy w gospodarstwie agroturystycz-
nym w Złotym Potoku nad Jeziorem Złotnickim. 
Stamtąd co rano wyruszaliśmy samochodem                            
w nieznane, to znaczy tata świetnie wiedział, gdzie                    
jedziemy, ja nie bardzo.  

 Zwiedzaliśmy wieżę rycerską w Siedlęcinie                         
i zakamarki zamków: Książ, Czocha, Świecie,                    
Grodziec, Gryf, Wleń. W jednym z nich spotkaliśmy 
Harrego Pottera i pozostałych uczniów Hogwardu 
w czarodziejskich strojach, w innym—ducha                    
poprzedniego właściciela, który nam opowiadał 
straszne legendy związane z dziejami zamku.   

Bardzo mi się podobało w Zamku Legend                
Śląskich i wiosce rycerskiej w Pławnej.  Przebrałem 
się za rycerza, strzelałem z łuku, próbowałem 
udźwignąć prawdziwy miecz, a nawet byłem                       
w środku ogromnego, drewnianego Konia Trojań-
skiego. 

Wydobywaliśmy uran w kopalni w Kowarach, 
cynk w Gierczynie, złoto w Złotoryi. W sztolni                   
w Kamiennej Górze ledwie wydostaliśmy się spod 
pistoletów hitlerowców. To było straszne przeżycie. 
Chciało mi się płakać, gdy „żołnierze niemieccy”                       
zabrali moją mamę i siostrę do pracy w sztolni,                     
ale na szczęście okazało się, że to była tylko insceni-
zacja. 

Zwiedzaliśmy zapory wodne. Pływaliśmy       
rowerem wodnym przy zaporze na Jeziorze                         
Złotnickim. Tam, na wysokiej skale, Niemcy                            
w czasie drugiej wojny światowej umieścili wielkie-
go, kamiennego lwa, którego przenieśli z Karkono-
szy. Nikt nie wie, dlaczego tak zrobili. Może ma on 
wtajemniczonym osobom wskazywać drogę                       
do ukrytego skarbu Trzeciej Rzeszy? Może strzeże 
Bursztynowej Komnaty? Trudno powiedzieć. 

Dużo wędrowaliśmy po górach. Na szczytach 
Karkonoszy spotkała nas burza. Błyskało się, wokół 
nas uderzały pioruny. Chociaż widoki były piękne, 
musieliśmy zejść do schroniska. Tam już wszyscy 
poczuliśmy się bezpiecznie. 

Spacerowaliśmy nad kolorowymi jeziorkami: 
zielonym, błękitnym, purpurowym i żółtym. Ich 
barwy pochodzą od różnych bogactw                                  
naturalnych, które były tam kiedyś wydobywane. 

Pojechaliśmy też do Czech i Niemiec.                             
W Czechach pływaliśmy łódką w parku narodo-
wym Czeska Szwajcaria, widzieliśmy „mamucią” 
skocznię w Harrachovie i jedliśmy knedliczki na 
Pravčickiej Bramie. W Niemczech zwiedzaliśmy 
Görlitz, Twierdzę Königstein i wędrowaliśmy                    
po skałach Bastei. 

Kiedy trzeba było wracać do domu, cieszyłem 
się, że pozostaną mi ciekawe wspomnienia,                       
filmiki i mnóstwo wspaniałych zdjęć. ▪ 

 

Piotrek Siedlecki (3a) 
 

Wszystkie zdjęcia zostały udostępnione                         
przez autorów prac. 

 W KRAINIE                                    W KRAINIE                                    W KRAINIE                                    
KAMIENNEGO LWAKAMIENNEGO LWAKAMIENNEGO LWA 

▲ Ja z siostrą i mamą przy zaporze na Jeziorze                   
Złotnickim. Czy znajdziecie zagadkowego,                            
kamiennego lwa? 

▲ W wiosce rycerskiej w Pławnej. 
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Dwa miesiące temu z rodzicami i siostrą                          
wyjechałam na wczasy do Dźwirzyna. Pogoda była 
wspaniała, ale pewnego dnia zrobiło się chłodniej                     
i pochmurno. Wtedy postanowiliśmy wybrać się                   
na wycieczkę. 

Pojechaliśmy do Kołobrzegu. Zaczęliśmy                     
od zwiedzania latarni morskiej. Pamiętam, jak dłu-
go musieliśmy wchodzić, żeby znaleźć się na samej 
górze. Kiedy weszłam na szczyt wieży, ukazała się 
przede mną wspaniała panorama Kołobrzegu.                    
Zaraz po mnie weszli rodzice z moją siostrą.                       
We czwórkę podziwialiśmy szumiący Bałtyk, statki 
wypływające z portu i wpływające do niego oraz 
piękny widok miasta. Byłam szczęśliwa, że tam                  
jestem. Na pamiątkę zrobiliśmy sobie kilka zdjęć.  

Potem poszliśmy do portu. Niestety, na statku, 
którym chcieliśmy popłynąć, nie było już miejsc. 
Poczułam rozczarowanie i smutek, ale zaraz się                    
pocieszyłam, gdyż rodzice obiecali nam, że za rok, 
jak znowu tutaj przyjedziemy, popłyniemy wodolo-
tem. To taki statek, który wygląda trochę jak moto-
rówka i bardzo szybko płynie. 

Wracając do samochodu, przechodziliśmy obok 
Pomnika Zaślubin z Morzem. Zrobiliśmy sobie przy 
nim kilka pamiątkowych zdjęć i poszliśmy dalej.  

Będąc w aucie, rodzice powiedzieli mi i mojej       
siostrze, że mają dla nas niespodziankę. Obydwie 
byłyśmy bardzo zniecierpliwione, bo nie chcieli                     
nam zdradzić, co to za niespodzianka. Dopiero, 
gdy zobaczyłam tabliczkę z napisem 
„Zieleniowo”, zrozumiałam, dokąd pojechaliśmy.  
Bardzo się ucieszyłam, bo raz już na koloniach 
byłam  w Zielenienie na „Dzikim Zachodzie”. 

Jest to takie miejsce, gdzie znajduje się wiele 
rozrywek, które sprawiają, jakbyśmy byli w 
prawdziwym miasteczku westernowym. W wio-
sce indiańskiej uczyłam się strzelać z łuku. Póź-
niej byliśmy na przejażdżce bryczką. Następnie 
zwiedziliśmy Mini ZOO, gdzie zobaczyliśmy pa-
wie, strusie emu, małpy i wielbłądy. Na jednym z 
nich można było się przejechać. Razem z siostrą 
chciałyśmy skorzystać z takiej atrakcji, gdyż żad-
na z nas nigdy wcześniej nie jechała na wielbłą-
dzie. Najbardziej jednak utkwiło mi w pamięci 
ujeżdżanie mechanicznego byka i mój szybki upa-
dek z niego. Mimo tego chciałabym tam jeszcze 
kiedyś wrócić. 

Gdy przyjechaliśmy po wycieczce do Dźwirzy-
na, zrobiło się ciepło i słonecznie, dlatego po zje-
dzonym obiedzie wybraliśmy się na plażę.  

Bardzo podobał mi się ten dzień i wiem, że bę-
dę go długo pamiętać. ▪ 

Dominika Kruk (6c) 

U UJŚCIA PARSĘTYU UJŚCIA PARSĘTYU UJŚCIA PARSĘTY   

NA DWÓCH KÓŁKACHNA DWÓCH KÓŁKACHNA DWÓCH KÓŁKACH   

Pewnego wakacyjnego dnia obudziłam się                
wcześnie. Był słoneczny poranek i wcale nie chciało 
mi się wstać. Myślałam, co by tu robić przez cały 
dzień. 

Wujek Tomek zaproponował mi wycieczkę                  
rowerową. Początkowo nie miałam ochoty jechać, 
ale pomyślałam, co tu innego robić, więc się                          
zgodziłam. 

Najpierw pojechaliśmy nad Utratę, dostrzegłam 
tam przez lornetkę kilka bobrów odgryzających 
pień drzewa. Po chwili drzewo runęło. Bobry ukoń-
czyły swoją pracę i uciekły do wody.  

Wyruszyliśmy dalej. Tomek nie chciał mi powie-
dzieć, gdzie jesteśmy. Po kilkunastu minutach                 
dostrzegłam, że jesteśmy w Kampinoskim Parku 
Narodowym. Poczułam piękny zapach lasu, który 
bardzo lubię. W parku strasznie trudno mi się                     
jechało po piaskach, błotach i różnych nierówno-
ściach, ale warto było jechać, żeby zobaczyć takie 
prześliczne krajobrazy. Udało się zobaczyć nawet 
sarny, wiewiórki, dzięcioły, a nawet dwa dziki,          
które woleliśmy omijać z daleka. ► 

► Oboje byliśmy bardzo spragnieni i głodni, 
więc następnym punktem przejażdżki była 
karczma. Dojechaliśmy do karczmy w Teresinie. 
Posililiśmy się trochę i odpoczęliśmy. Za ogro-
dzeniem karczmy pojawił się paw, który wręcz 
pozował do zdjęć, rozkładając ogon – tego jesz-
cze nie widziałam. 

Pomimo odpoczynku powrót był dość ciężki, 
z kilkoma przystankami. Po dotarciu do domu 
ledwo zeszłam z roweru. Czułam te przejechane 
kilometry w nogach. Mimo wszystko byłam                  
bardzo zadowolona z minionego dnia.  

Pewnie jeszcze kiedyś się wybiorę na podob-
ny rajd.▪ 

Klaudia Jabłońska (6c) 
 

Jeżeli macie pytania do autorów prac,                   
piszcie: diamir72@o2.pl 

 

Trzy wybrane prace wezmą udział w ogólnopol-
skim konkursie Cartoon Network „Niesamowity      
konkurs Gumballa”.     

Możecie zgłaszać swoje propozycje do dnia                          
10 października poprzez serwis spolecznościowy: 
www. facebook.com/sprawyisprawki 
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Wakacje w Błoniu—nudna konieczność czy wielka frajda? 

LATO W MIEŚCIE !LATO W MIEŚCIE !LATO W MIEŚCIE !   

 

▲ 1 dzień: Zajęcia w szkole - przedstawienie 
„Rzepka” dla dzieci i z udziałem dzieci. 

 ▲ 2 dzień: Pływaliśmy na basenie  w Pruszkowie. 

▲ 3 dzień: Sochaczew - wizyta w Muzeum Kolejnic-

twa, spacer w lesie, a następnie ognisko. 
 

 ▼ 5 dzień: Zajęcia w Warszawie, zabawa w parku     
na placu zabaw.  

▲ 4 dzień: Zajęcia na terenie Błonia  -  spacer do po-
mnika Pchały Szachrajki, czytanie, a następnie rysowa-
nie wiersza. Zabawy dowolne na placu zabaw SP 1.  
▼ 6 dzień: Zabawy w parku w Błoniu. 

► 
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▲ 7 dzień:  Pływaliśmy na basenie w Mszczonowie. ▲ 8 dzień: Zwiedziliśmy zakład „Remondis”. 

▲ 8 dzień: Poszliśmy do zakładu obróbki metalu                      
i części do aut. 

▲ 9 dzień: Byliśmy w ZOO w Warszawie. 

Tekst i zdjęcia: Marta Marjańska (nauczyciel) 

Jeżeli  chcielibyście dowiedzieć się czegoś więcej 
na temat półkolonii, piszcie: diamir72@o2.pl 

► 

▲ 10 dzień: Zwiedziliśmy Muzeum Spotkań                                

z Historią w Warszawie. 

▲ 10 dzień: W Warszawie poszliśmy na spacer                    
do Grobu Nieznanego Żołnierza. 

I tak minęło dziesięć dni naszej wspólnej zabawy     
i nauki. Na koniec z żalem rozstawaliśmy się                          
ze sobą, pocieszając się, że następne półkolonie już 
niedługo! ▪ 
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„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”.  (M. Proust) 

NASZE WAKACJE BYŁY PIĘKNE!NASZE WAKACJE BYŁY PIĘKNE!NASZE WAKACJE BYŁY PIĘKNE!   

 

Rys. Maja Markowska, 4f Rys. Paweł Kamiński, 4d 

Rys. Maja Misiak, 4c Rys. Wiktoria Konowrodzka, 4f 

Rys. Mateusz Musiejewski, 4c Rys. Kinga Łukiewicz, 4e 

Prace zostały wykonane pod opieką p. M. Kalańskiej 

https://cytaty.eu/cytat/prawdziwa/podroz.html
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… W CZWARTEJ KLASIE     … W CZWARTEJ KLASIE     … W CZWARTEJ KLASIE        

… W GIMNAZJUM NR 1… W GIMNAZJUM NR 1… W GIMNAZJUM NR 1   
W BŁONIU W BŁONIU W BŁONIU    

Co o swoich obawach i nadziejach pisze czwartoklasistka, a co absolwentki naszej szkoły?  

PIERWSZE DNI...PIERWSZE DNI...PIERWSZE DNI...   

W czwartej klasie jest fajnie. Mam bardzo miłą 
wychowawczynię, dzięki której trochę mniej                   
tęsknię za panią Olą.  

Z przedmiotów najbardziej lubię plastykę,               
ponieważ uwielbiam rysować.  

Dobrze byłoby, gdyby nauczyciele zadawali 
mniej prac domowych i żeby plecak był lżejszy. 
Pocieszam się tylko, że zawsze można kupić sobie 
plecak na kółkach. ▪ 

Marysia Wodnicka (4f) 

▲Moje wakacje pół żartem, pół serio. 

Aleksandra Kłobukowska:  
Moje pierwsze dni w gimnazjum… 
Pierwszego dnia trochę się przeraziłam, że jest 

tak dużo nauki. Miałam wiele obaw, czy na  pewno 
dam radę, ale mijały one z dnia na dzień.                             
Jednak już przeszło po dwóch tygodniach roku 
szkolnego wiedziałam, że nie będzie źle. 

Podoba mi się to, że na każdej lekcji można się 
wykazać; jak ma się ochotę, można zgłaszać                         
się do odpowiedzi i dostawać bardzo dobre oceny.  
Nauczyciele są bardzo mili i gdy czegoś nie rozu-
miemy, tłumaczą. Na lekcjach panuje miła,                                     
rodzinna atmosfera.  

Jestem pewna, że spędzę tu wspaniałe chwile. 

▲ Co roku uczniowie Gimnazjum nr 1 uaktualniają 
swoje grupowe zdjęcie. 

Karolina Siedlecka: Podobnie jak Ola, chodzę 
do Gimnazjum nr 1 w Błoniu. Uczę się w klasie            
integracyjnej (w tym roku w naszym gimnazjum jest 
pięć klas pierwszych, w tym dwie integracyjne). 

W mojej klasie jest 17 uczniów (aż 11 chłopaków 
i tylko 6 dziewczyn). Moją wychowawczynią jest 
nauczycielka biologii - pani Teresa Łuniewska                       
– Cyran, a nauczycielem wspomagającym – pani 
Aneta Kobosz.  

Już pod koniec szóstej klasy bardzo mocno  
przeżywałam przejście do nowej szkoły,                                
zastanawiałam się, jak to będzie. Cieszyłam się                   
jednak, że poznam nowych kolegów i koleżanki, 
więc nie mogłam doczekać się nowego roku                        
szkolnego. 

Moje oczekiwania, że poznam wielu ciekawych 
ludzi, spełniły się. Bardzo lubię swoją klasę. Jest 
wesoła i przyjacielska. Zaprzyjaźniłam się również 
z Dominiką z klasy drugiej (nie znałam jej                         
wcześniej, gdyż nie chodziła do SP2). Razem                     
spędzamy przerwy, kontaktujemy się ze sobą                  
również po lekcjach. 

Jeżeli chodzi o naukę, to również nie jest źle. 
Godzin lekcyjnych mam mniej niż w podstawów-
ce. Polubiłam nowe przedmioty: biologię, chemię, 
fizykę, geografię. Tak jak w SP2, mamy dwa języki 
obce: angielski i niemiecki. Inaczej jest trochę                       
z wychowaniem fizycznym: mamy dwie godziny 
zwyczajnego wf i dwie godziny sekcji                                  
(do wyboru).  Chodzę na sekcję rekreacyjną. ► 

fot. Wojciech Hrydzewicz 

rys. Marysia Wodnicka 
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Cieszę się, że mam możliwość przychodzenia 
na zajęcia dziennikarskie do SP2, bo obawiałam 
się, że nie będzie pasował mi termin.  

Myślę, że nie ma powodu bać się przejścia     
do gimnazjum. Nawet jeżeli ktoś słabiej                   
radzi sobie z nauką, zawsze znajdzie się jakaś                 
pomocna dłoń,  jeżeli nie wiedzie mu się                                
w kontaktach z kolegami, to będzie mógł poznać 
nowych, a jeżeli ma przyjaciół w podstawówce,                   
to pewnie i w gimnazjum ich nie straci… ▪ 

► Niestety, mamy sporo kartkówek i spraw-
dzianów, trzeba dużo uczyć się samemu w domu.  

Trudno mi jeszcze powiedzieć, w jakich zaję-
ciach pozalekcyjnych można brać udział.                               
Z pewnością działa już klub trekkingowy „Kot”, 
do którego chciałabym należeć, a także co czwar-
tek można grać w gry planszowe. Przypuszczam, 
że ogromnie ciekawe są także zajęcia z projektu 
Comenius, ale wydaje mi się, że aby w nich brać 
udział, trzeba dobrze znać język angielski. ► 

… W GIMNAZJUM                      … W GIMNAZJUM                      … W GIMNAZJUM                      
W SZYMANOWIEW SZYMANOWIEW SZYMANOWIE   

Nazywam się Dorota Szklarska i jeszcze                              
w  tamtym roku szkolnym byłam uczennicą SP2. 
Chodziłam do klasy 6 b, a moją wychowawczy-
nią była pani Aneta Stępniak. Bardzo                      
serdecznie ją pozdrawiam!  

Teraz jestem uczennicą pierwszej klasy              
gimnazjum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie.  

Kiedyś przed reformą szkolnictwa było tu tylko 
liceum, a teraz jest liceum i gimnazjum. Jest to pry-
watna szkoła tylko dla dziewcząt (szkoła żeńska).           
Jej początki to Jazłowiec na Ukrainie, a od 1907 roku 
Szymanów koło Niepokalanowa. 

Gimnazjum mieści się w pałacu księcia Konstan-
tego Lubomirskiego. Uczą w nim siostry zakonne                     
i osoby  świeckie, tzn. panie nauczycielki.  

Aby dostać się do szkoły, należy zdać egzamin                 
z języka angielskiego i matematyki.  

Wszystkie uczennice noszą granatowe mundurki 
z kołnierzem marynarskim. Mamy też oficjalny strój 
galowy na wycieczki, który składa się z białej                  
bluzki, granatowej spódnicy i  białej bluzy polaro-
wej, też z kołnierzem marynarskim.  

Moja klasa liczy 26 uczennic. Poznajemy się         
nawzajem, próbujemy żyć w zgodzie i przyjaźni. 
Mamy różne koleżanki, ale siostry, tak jak rodzina, 
uczą nas, oprócz obowiązującego programu,                     
szacunku dla siebie i innych. Dziewczyny są dla         
siebie miłe i pomagają sobie nawzajem. Jeżeli któraś 
nie daje sobie rady z nauką, to inne jej tłumaczą                          
i pomagają. Całość oparta jest na wzajemnej pomocy 
i współpracy.  

Z zajęć lekcyjnych nowością dla mnie jest                  
język francuski i lekcje tańca, od klasycznego                        
do nowoczesnego. Cały program nauczania jest        
rozszerzony. ► 

◄ Szkoła mieści się w pięknym pałacyku. 

►Naukę w naszej szkole pobierają również 
dziewczynki z zagranicy. W mojej klasie jest  Ania 
- Polka mieszkająca na Ukrainie. Mieszka                               
w internacie i tęskni za rodzicami, którzy wrócili 
do domu w Kamieńcu Podolskim. 

Jest to szkoła z tradycjami i zasadami. Przygo-
towuje do dalszej nauki i dorosłego życia. Przyjaź-
nie tu zawarte trwają wiecznie, czego dowodzą 
częste wizyty absolwentek (częste zjazdy pięć-
dziesięciolecia, trzydziestolecia, itp).  

Mam nadzieję, że w następnym roku szkol-
nym spotkam się tutaj z koleżankami z mojej 
szkoły podstawowej. ▪ 

 

Dorota Szklarska (absolwentka SP2) 

 
Jeżeli macie pytania do Marysi, Oli,                                            

Karoliny lub Doroty, piszcie. 
 

Jeżeli ktoś z Was chciałby opowiedzieć                                     
nam o swojej szkole, zapraszamy! 

 

Czekamy na Wasze maile: diamir72@o2.pl 

BĘDZIE DOBRZE! 

☺ Przed sprawdzianem kompetencji  szóstoklasista   
pyta szóstoklasistę:  

- Powtarzałeś coś?  
- Tak.  
- A co?  
- Będzie dobrze, będzie dobrze..!  

fot. www.facebook.com.pl 
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WYDARZENIA 

fot. udostępniona przez M. Bacha 

Jakie zmiany zachodzą w Błoniu? 

W PARKU „BAJKA”W PARKU „BAJKA”W PARKU „BAJKA”   

OSTATNI DZIEŃ WAKACJI OSTATNI DZIEŃ WAKACJI OSTATNI DZIEŃ WAKACJI    
   

W ostatni dzień wakacji, 31 sierpnia, podczas 
uroczystości dożynkowych, odbyło się                     
oficjalne otwarcie parku „Bajka”.  Było bardzo 
dużo ludzi. Widać było, że wszyscy z niecierpli-
wością czekali na otwarcie parku. Gdy Pan      
burmistrz wraz z księdzem proboszczem parafii 
Świętej Trójcy przecięli wstęgę, dzieci, pod opie-
ką rodziców, zaczęły wypróbowywać atrakcje 
parku. 

Park jest otwarty od poniedziałku                                  
do czwartku w godz. 8.00—21.00, a  od piątku 
do niedzieli od godz. 8.00 do 22.00.                                   
Przychodźcie, może się spotkamy! ▪ 

 

Oliwia Sobieszek, Klaudia Kurowska (5d) 

 

WESOŁO SIĘ BAWIMYWESOŁO SIĘ BAWIMYWESOŁO SIĘ BAWIMY   
 

Czy łatwo wspiąć się na ogromny leżak? Ile 
wody w fontannie musi upłynąć, by udało się    
naszej Pani zrobić nam przy niej zdjęcie? Kogo 
dziś połknie wieloryb? 

W piątek 12 września dokonaliśmy klasowego 
otwarcia parku „Bajka”.  

Było mnóstwo radości i śmiechu! Cieszyliśmy 
się, że możemy razem wesoło się bawić. A jak to 
dokładnie było? Zapraszamy do obejrzenia kilku 
naszych fotografii. ▪ 

Uczniowie klasy 3c 

Jakie inne zmiany zaszły w naszym mieście w ciągu wakacji?  Co będzie działo się w Parku „Bajka” w okresie zimowym? - 
zapraszamy do czytania wywiadu z Panem burmistrzem. Już w kolejnym numerze naszej gazety! 

fot. M. Siedlecka 
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NASZE PASJE 

fot. Karolina Siedlecka 

Jakie zajęcia pozalekcyjne będą organizowane w naszej szkole? Poznajcie pierwsze z nich. 

KORCZAK TVKORCZAK TVKORCZAK TV   

◄ Pani Edyta Kurlej podczas pracy nad montowaniem filmu 
na temat życia szkoły. 

Czytamy ogłoszenie na stronie internetowej szkoły: 
„Szukamy osób, które są: kreatywne, z dobrą dykcją,                     

a przede wszystkich takich, które nie boją się nowych                   
wyzwań i chcą przeżyć telewizyjną przygodę. Chętnych 
kandydatów zapraszamy na casting, jego zwycięzcy zosta-
ną gospodarzami Szkolnej Telewizji. Poszukujemy                       
młodych montażystów, operatora kamery, dźwiękowca. 
Osoby zainteresowane stanowiskiem prezentera TV powin-
ny przygotować minutową prezentację na wybrany przez 
siebie temat. Czekamy też na propozycje nazwy naszej 
szkolnej telewizji”. 

- Szkolna telewizja? Super! – myślimy. – Już o tym wspo-
minała nam Pani dyrektor, ale warto wiedzieć o tym coś 
więcej.  A więc idziemy do Pani Edyty Kurlej!  

- Dzień dobry! Dowiedzieliśmy się,                                      
że w naszej szkole rusza Szkolna Telewizja                     
Internetowa i że właśnie to Pani będzie prowa-
dzić zajęcia, na których tworzone będą szkolne 
filmiki. Kiedy będą prowadzone te zajęcia                                  
i kto będzie brał w nich udział? 

- Bardzo mi miło, że kolejny raz dziennikarze 
naszej gazety szkolnej postanowili przeprowadzić 
ze mną wywiad:-) Tak, to prawda, zostałam opie-
kunem Szkolnej Telewizji Internetowej. Zajęcia 
odbywać się będą w środy od godz. 15.15 do 15.45 
i w czwartki  od godz.10.30 do 11.30. Po za tym, 
jak każda ekipa telewizyjna, będziemy mieli nie-
normowany czas pracy. Jeżeli ktoś spośród 
uczniów chciałby włączyć się do tworzenia STI, 
podzielić się z nam jakimś pomysłem, a godzina 
bądź dzień spotkań z różnych względów mu nie 
odpowiada, może skontaktować się ze mną—na 
pewno znajdziemy jakieś rozwiązanie. Na razie do 
naszej ekipy zgłosili się uczniowie, z którymi mia-
łam już okazję współpracować w prowadzonym 
przeze mnie kole teatralnym. Nadal czekam na 
kolejnych kandydatów.  

 

- Czym uczniowie będą zajmowali się na tych 
zajęciach? 

- Podczas naszych spotkań będziemy wykony-
wać szereg działań, których efekty końcowe                       
będzie można obejrzeć. Z doświadczenia wiem,                  
że nagranie nawet krótkiego materiału nie jest                   
takie proste, jakby się to mogło wydawać.  

W ubiegłym roku szkolnym wraz z uczennica-
mi przygotowywałam trzyminutowy  teledysk do 
przedstawienia. Zajęło nam to około 90 minut. 
Śmiechu miałyśmy przy tym co nie miara, bo a to 
któraś wyszła z kadru, a to inna zapomniała tek-
stu albo się przejęzyczyła, ktoś otworzył nam 
drzwi lub zadzwonił dzwonek i ujęcia trzeba było 
powtarzać, powtarzać i powtarzać. Przygotowa-
nie nawet krótkiego filmiku to nie tylko włączenie 
kamery. O co trzeba zadbać? Jak odpowiednio 
przygotować miejsce pracy? Co zrobić, by wypaść 
jak najlepiej przed kamerą? Na te i wiele innych 
pytań postaram się odpowiedzieć na zajęciach.  

 

- Jakie jeszcze inne działania będą podejmo-
wali uczniowie?  

- To jakie dodatkowe działania będą podejmo-
wane na zajęciach, zależy wyłącznie od ich uczest-
ników. Ja ze swojej strony chciałabym żeby nasza 
współpraca sprawiała przede wszystkim radość, 
żebyśmy się czegoś wspólnie nauczyli i z niecier-
pliwością czekali na kolejne spotkanie. Myślę że 
jeśli uda nam się to osiągnąć reszta jakoś się ułoży. 

Oczywiście liczę również na współpracę z Wa-
mi dziennikarzami Szkolnej Gazety. Czekamy 
również na propozycje nazwy STI. ▪ 

 

Wywiad z Panią Edytą Kurlej przeprowadziliśmy                    
22 września. 

 

Już wiemy, że uczniowie wybrali nazwę naszej 
szkolnej telewizji. To „Korczak TV” [dop. red.]  

fot. M. Siedlecka 
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fot. Karolina Siedlecka 

Z WIATREM I POD WIATR!Z WIATREM I POD WIATR!Z WIATREM I POD WIATR!   

Pani Monika pokazuje nam sposoby wią-
zania liny, tak aby nie była splątana. Taka lina 
składa się z wielu małych, splecionych                          
ze sobą,  pojedynczych lin. Opowiada: 

 - Największym grzechem żeglarza jest 
splątanie lin lub zrobienie takich supłów,                         
po których lina nie da się rozplątać. Często                     
od jednego zaplątanego węzła, od jednego          
pociągnięcia liny, szczególnie przy mniejszych 
łódkach, może nastąpić wywrotka. 

Pani Monika pokazuje nam zdjęcia,                         
ukazujące, jak wygląda wnętrze żaglówki. 

- Takim jachtem pływam. Co roku także 
jestem na regatach dla żeglarzy, czyli                             
zawodach sprawdzających, kto szybciej                             
i lepiej pływa. W takiej łódce jest wszystko,                     
co potrzebne żeglarzowi: miejsce do spania, 
do gotowania, toaleta. 

- Jak wiele trudnych nazw musi przyswoić 
sobie żeglarz? 

- Każdy żagiel, lina i każde miejsce na łódce 
ma swoją nazwę, częściowo zaczerpniętą                         
z języka holenderskiego, bo właśnie                                
Holendrzy byli kiedyś najlepszymi żeglarzami 
na świecie. Mamy w żaglówce na przykład 
kokpit, dziób, rufę, pawęż. Okno nazywa się 
bulaj. Miejsce, w którym się gotuje, to messa. 
Sypialnie to kajuty. Wiele nazw brzmi bardzo 
zabawnie, humorystycznie, jak na przykład 
„pieski”, „jaskółki”… ► 

Kolejną osobą, którą postanowiliśmy odwiedzić, była 
pani Monika Malik. Czy dlatego, że jest szkolnym                
psychologiem? Nie, ale to pomysł „na potem”. Czy                            
dlatego, że zadziwia nas swoim spokojem i cierpliwo-
ścią? Nie, chociaż to wartościowe cechy nauczyciela. 
Dlaczego więc?  Przeczytajcie relację z naszego                            
wywiadu z panią Moniką, a wszystkiego się dowiecie. 

- Chcielibyśmy prosić Panią, aby podzieliła się Pani 
z nami i z czytelnikami szkolnej gazety swoim                          
pomysłem utworzenia koła żeglarskiego. Jesteśmy 
ogromnie ciekawi, skąd taki pomysł? 

- Żeglarstwo to moja pasja – coś, co kocham i lubię. 
Chciałabym podzielić się nią z uczniami naszej szkoły. 
Żegluję już dwadzieścia pięć lat. Na Mazurach znam 
każde miejsce, każdą zatoczkę. Jeziora mazurskie połą-
czone są ze sobą, więc nie wysiadając z jachtu, można 
pływać dwa tygodnie, a nawet i miesiąc, i nie będzie się 
w tym samum miejscu dwa razy. Udało mi się zarazić 
swoją pasją całą moją rodzinę – mój mąż i dziewięciolet-
ni syn żeglują, moja dwudziestoletnia córka dwa dni 
temu wróciła z dwutygodniowego rejsu po morzu,                     
dopłynęła aż do Szwecji, między innymi zaliczyła                        
trzydniowy sztorm na Bałtyku. Żeglowanie to niesamo-
wita przygoda. 

- Czego uczniowie będą się uczyć na zajęciach koła 
żeglarskiego? 

- Najpierw chciałabym zapoznać uczniów z budową 
jachtu żaglowego, zasadami żeglugi, muzyką i kulturą 
oraz etykietą żeglarską. Żeglarze stworzyli swój własny 
świat, mają swój własny rodzaj muzykowania tzw. 
szanty. Muzyka szantowa związana jest ściśle z żeglo-
waniem, z wodą, z wiatrem, z przygodą. Będziemy 
uczyć się wiązania piętnastu podstawowych węzłów. 
Trzeba będzie się nauczyć robienia porządku                                
na żaglówce oraz składania żagli. Przez zimę planuję 
przekazywać uczestnikom zajęć przede wszystkim                      
teorię, bez której nie można dać sobie rady z żeglowa-
niem. Na wiosnę, dla najbardziej wytrwałych i zaanga-
żowanych, planuję nagrodę – wyjazdy na żaglówkę, 
która stoi aktualnie na jeziorze Święcajty – to jest na          
Mazurach, bardzo blisko Węgorzewa. 

- Ile osób mieści się na Pani łódce? 

- Na naszej łódce komfortowo może pływać osiem 
osób, gdyż ma ona osiem miejsc do spania. Można                       
na niej spać, gotować jedzenie, jeść i spędzać miło czas. 
To taki pływający hotel. 

fot. M. Siedlecka 

„Życie jest przygodą dla odważnych—albo niczym”. Hellen Keller 



25 

NASZE PASJE 

fot. udostępniona przez M. Bacha 

- Jakie kwalifikacje trzeba mieć, żeby zostać                  
żeglarzem? 

- Aby móc samodzielnie pływać takim jachtem, 
jaki ja mam, czyli ośmiometrowym,  trzeba ukończyć 
specjalny kurs, kończący się zdobyciem patentu                
żeglarskiego. Mogę pływać nie tylko po jeziorach, 
ale i po morzu, jednak nie mogę oddalać się więcej 
niż dwie mile od brzegu. Aby uzyskać taki patent, 
trzeba umieć prowadzić jacht na żaglach i na silniku, 
manewrować łódką na wodzie i w porcie, znać bu-
dowę i obsługę jachtu, teorię żeglowania, rozpozna-
wać znaki wodne, znać się na meteorologii, na wę-
złach żeglarskich, na ratownictwie, aby móc w razie 
potrzeby udzielić pierwszej pomocy, jak również 
umieć wykonywać prace bosmańskie (na przykład 
zszyć żagiel, gdy się rozerwie), zabezpieczać i opla-
tać liny, mieć opanowane przepisy regulujące żeglu-
gę (na przykład, kto ma pierwszeństwo na wodzie; 
jak się zachować, podpływając do śluzy itp).                       
To wszystko trzeba umieć, żeby być bezpiecznym na 
wodzie i żeby żeglować. Wielu z tych rzeczy                         
będziemy się uczyć właśnie na kółku żeglarskim. 

- Kiedy odbywają się zajęcia? 

- Zajęcia odbywają we wtorki od godz. 16.15 do 
17.45. Serdecznie zapraszam na nie wszystkich 
uczniów, którzy chcą przeżyć żeglarską przygodę! ▪ 

Wywiad przeprowadzono  29 września. 

Rozmawiały: Gabrysia Bracik, Dominika Wałęka, 
Marta Bajda,   Oliwia Sobieszek, Klaudia Kurowska, 

Oliwia Sionek i Karolina Siedlecka 

We wrześniu w naszej szkole odbyły się                
pokazy capoeiry.  

Capoeira to sztuka walki połączona                                     
z tańcem. Pochodzi z Brazylii.  Zawiera wiele 
elementów walki i samoobrony, akrobatyczne 
ruchy, kopnięcia oraz obalenia. Charakter tańca 
nadaje jej ginga—płynny i dynamiczny ruch, 
utrudniający trafienie przez przeciwnika.   

Capoeira po raz pierwszy w Polsce pojawiła 
się w 1994 roku. Zaczęła ją ćwiczyć grupa osób 
ze Śląska. 

Treningi capoeiry prowadzone są                                 
poniedziałki od godz.17.00 (dzieci z klas 1—3)                         
i od godz.18.00 (dzieci od czwartej klasy) oraz            
w środy (dzieci od godz.17.30) w Szkole                         
Podstawowej nr 1 w Błoniu.▪ 

M.S. 

▲ Pani Monika pokazuje nam zdjęcie jachtu. 

Omawia jego budowę i przeznaczenie,                     
opowiada o swoich  żeglarskich przeżyciach.  

Jeżeli chcielibyście o coś zapytać Panią Edytę 
Kurlej lub Panią Monikę Malik, piszcie. 

 

Czekamy na Wasze maile: diamir72@o2.pl 
 

Jesteśmy też na Facebooku: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

„MAKSYMILIADA” „MAKSYMILIADA” „MAKSYMILIADA” 
BŁOŃSKI  FESTIWAL               BŁOŃSKI  FESTIWAL               BŁOŃSKI  FESTIWAL               

NAUKI NAUKI NAUKI    

Gimnazjum nr 2 im. Św. Maksymiliana Marii 
Kolbego w Błoniu zaprasza na pokazy                                          
i prezentacje: 

 Pracownia alchemika; 
 Podziemia średniowiecznego zamku; 
 Maszyny oblężnicze; 
 Nauka tańców średniowiecznych; 
 Pokaz dawnej broni; 
 Konkursy rycerskie; 
 Średniowieczne narzędzia; 
 Loteria fantowa. 
To wszystko już 11 października 2014 r.                       
od godz.11.00 do 14.00. 

Zapraszamy! Nasza redakcja też będzie! ▪ 

TRENUJESZ CAPOEIRĘ?TRENUJESZ CAPOEIRĘ?TRENUJESZ CAPOEIRĘ?   

fo
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UCZMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH! 

fot. Karolina Siedlecka 

„Bez znajomości języków człowiek czuje się gorzej, niż bez paszportu”. Antoni Czechow 

POLISH YOUR ENGLISH!POLISH YOUR ENGLISH!POLISH YOUR ENGLISH!   

I   Przeczytaj hasła i odpowiedzi wpisz w języku angielskim! 

 

 

 

 

 

1. Śmieszny, zabawny.                                    4. Miejsce, gdzie chodzisz ćwiczyć. 

2. Chodzić.                                                         5. Mądry, sprytny. 

3. Pamięć.                                                           6. Np. piłka nożna, koszykówka. 

      HASŁO: __ __ __ __ __ __ 

Autor: Igor Siedlecki (6c) 
Korekta: Olga Stojanowska (nauczyciel) 

 

II  Odgadnij nazwę owocu lub warzywa i uzupełnij hasła krzyżówki jego angielską nazwą. 

 
 

1. Owoc o dużej pestce, na zewnątrz chropowaty i różowy, w środku biały. 

2. Ananas. 

3. Amerykański odpowiednik brytyjskiego aubergine. 

4. Owoc rosnący w polskich sadach koloru zielonego. 

5. Egzotyczny owoc, ma fioletową skórkę i pomarańczowy środek. 

6. Owoc czerwono-pomarańczowy, miękki i żółty w środku. 

7. Pitahaya. 

8. Robi się z niego wiórki. 

        HASŁO: __ __ __ __ __      __ __ __  

         Autor: Jakub Berger (6c) 

Poprawne odpowiedzi prosimy przekazywać do dnia 20 października do p. Olgi Stojanowskiej. 
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Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

Piszcie na temat wydarzeń szkolnych, lokal-
nych, ogólnopolskich. Pytajcie w ważnych dla Was 
sprawach. Współtwórzcie z nami gazetę SP2. 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania dla naszych rozmów-
ców. Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                    
lub na łamach gazety. 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nada-
wania  tytułów.  

Na Wasze prace oraz rozwiązania zagadek                
i konkursów czekamy do 20 października. Moż-
na je przekazywać osobiście opiekunowi redak-
cji, redaktorom lub przesyłać na adres interneto-
wy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z redakcją możliwy jest również                       
poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

   

ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY:    

„Gdy czujesz, że skończyły ci się pomysły, po prostu wpadnij na jeszcze jeden”. 

John Whitmore 

 

Jak się nazywa gra zręcznościowa, do której 
używane są takie piłki? Z jakiego kraju się                 
wywodzi? Co ma wspólnego z Błoniem? 

 

Rozwiązania zagadki przekazujcie do dnia                   
20 października b.r. Wylosujemy nagrody! 

 

Czekamy na Wasze pomysły zagadek                         
fotograficznych do kolejnych numerów gazety.  
Przesyłajcie też samodzielnie wykonane zdjęcia, 
które będziemy mogli wykorzystać do tworzenia 
zagadek i konkursów.▪ fot. www.wikipedia.org (CC) 


