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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Przed Wami kolejny numer gazetki szkolnej. 
Cały nasz zespół redakcyjny stale pracuje pilnie, 
aby nie zabrakło ciekawych tematów i spotkań                     
z interesującymi mieszkańcami Błonia. Z kim 
tym razem się spotykamy? 

Specjalnie dla Was i z okazji odpustu                              
parafialnego rozmawialiśmy z ks. Tadeuszem 
Jaworskim—proboszczem parafii Narodzenia 
Pańskiego w Błoniu. Przedstawiamy Wam                       
najciekawsze fragmenty tej rozmowy. 

Zachęcamy także do przeczytania naszego 
wywiadu z Panią Renatą Stępniak—opiekunem 
w Świetlicy Terapeutyczno—Integracyjnej 
„Dajemy Nadzieję”. Może ktoś z Was się                                     
zdecyduje brać udział w zajęciach Świetlicy?  

Oczywiście nie brakuje też fotograficzno—
literackich relacji z życia naszej szkoły.                                     
W ostatnim czasie wiele się działo! Przede 
wszystkim czas szkoły był wypełniony przygo-
towaniem do świąt Bożego Narodzenia. Ucznio-
wie wraz z nauczycielami i rodzicami pracowali 
nad bombkami, choinkami i kartkami świątecz-
nymi. Było wesoło, świątecznie i rodzinnie!                         
W sam raz na główny temat do gazety                       
grudniowej. 

A teraz już nie czekajmy! Serdecznie                                 
zapraszam do czytania, oglądania i rozwiązywa-
nia naszych łamigłówek i zagadek. 

 

Redaktorka naczelna:                                                        
Marysia Wodnicka (5f) 

 

7 Świąteczny grudzień 

8 Budować… 

9 Dajemy Nadzieję—wywiad z p. Renatą                    

Stępniak 

11 Jesienno—zimowe imprezy Świetlicy 

„Dajemy Nadzieję” 

12 Poza Horyzonty 

12 Nigdy nie podawaj ręki tonącemu! 

13 Nauka, terapia i zabawa pod chmurką 

14 Odbywamy Misję 

14 Wyprawa do Nibylandii 

15 Koło astronomiczne 

15 Co wiesz o planetach i gwiazdach                       

Wszechświata? 

16 Jestem SMART 

17 Hej, to moja ryba! 

17 Humor z życia wzięty 

18 Przygody Super Marchewki 

19 Łamigłówki 

20 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Spotkanie integracyjne „Wesoło,                                 
świątecznie i rodzinnie” (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcie po lewej stronie: Wspólne kolędowanie uczniów 
klas 4—6 (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcie po prawej stronie: Warsztaty malowania bombek 
(fot. Mariola Siedlecka) 

▲ Nasza redakcja podczas wizyty dziennikarskiej u księdza 
proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu. 

W NUMERZE :W NUMERZE :  

3 Gwiazdka z Nieba—wywiad z ks. Tadeuszem 

Jaworskim—proboszczem parafii Narodzenia 

Pańskiego w Błoniu 

5 Wesoło, świątecznie, rodzinnie 

6 W atmosferze radości 

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNE SPOTKANIA 

fot. Mariola Siedlecka 

Z okazji świąt Bożego Narodzenia odwiedzamy Księdza Proboszcza parafii Narodzenia Pańskiego w Błoniu. 

GWIAZDKA Z NIEBAGWIAZDKA Z NIEBA  

Przed świętami Bożego Narodzenia                  
odwiedzamy księdza prałata Tadeusza                  
Jaworskiego—proboszcza parafii                                         
Narodzenia Pańskiego w Błoniu. 

 

Ksiądz Proboszcz opowiada nam                             
o sobie, o powołaniu do kapłaństwa,                            
o swojej codziennej pracy, a także                                 
o ważnych chwilach w życiu parafii. 

 

- Skąd Ksiądz Proboszcz pochodzi? 
 

- Urodziłem się siedemdziesiąt jeden lat 
temu w miejscowości Turka nad Stryjem                    
w województwie lwowskim (obecnie na 
Ukrainie). Gdy miałem półtora roku,                        
wyjechaliśmy na zachód do Miłkowic koło 
Legnicy. 

 

- Czy od zawsze Ksiądz Proboszcz 
chciał zostać księdzem? Jak przebiegało 
Księdza powołanie do kapłaństwa? 

 

- Tak, zawsze chciałem zostać księdzem. 
Skończyłem szkołę,  ukończyłem semina-
rium, potem szesnaście lat byłem wikarym 
(jako wikariusz pracowałem w dziewięciu 
parafiach), następnie zostałem probosz-
czem – osiemnaście lat w Secyminie i od 
dziesięciu lat jestem tutaj. Nasza parafia 
jest młoda, ma dopiero szesnaście lat;                    
powstała w 1999 roku. 

 

- Ile czasu trwa nauka, aby zostać                           
księdzem? 

 

-  Za moich czasów po maturze przez 
dwa lata studiowało się filozofię i przez 
cztery lata teologię. Potem dodano rok 
przygotowawczy, czyli razem jest siedem 
lat studiów seminaryjnych. 

 

- Kiedy można zostać proboszczem? 

- Obecnie trzeba mieć co najmniej                      
dwadzieścia lat kapłaństwa. Duże znacze-
nie ma też zapotrzebowanie parafii. Jedni 
księża lepiej odnajdują się przy budowie 
kościoła, inni na przykład w sprawach                    
naukowych. ► 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Ksiądz proboszcz opowiada nam o sobie i o życiu parafii. 

▲ Turka nad Stryjem (miejscowość w Karpatach na Ukrainie,                   
w której urodził się Ksiądz Proboszcz) leży niespełna 30 kilometrów 
od granicy z Polską. 

K o ś c i ó ł  p a r a f i a ln y  w  S e c y m i n i e ,                                              
w którym ks. Tadeusz Jaworski był probosz-
czem w latach 1988—2006. ► 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. VargaA - Licencja GFDL                                                     
na podst. Wikimedia Commons  

fot.archidiecezja.warszawa.pl 
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NIECODZIENNE SPOTKANIA 

fot. M. Siedlecka 

fot. sp2blonie.edupage.org 

Klasy 1 

▲ Ksiądz proboszcz nadzoruje budowę kościoła w Passie                                 
koło Błonia.   

► - Czym Ksiądz Proboszcz zajmuje się 
na co dzień? 

 

-  Wszystkim, co związane jest z moją pra-
cą kapłańską, czyli modlę się, odprawiam 
Msze Święte, czytam, piszę sobie                       
kazania. Poza sprawami kapłańskimi                    
staram się ulepszyć nasz kościół i zajmuję się 
budową kościoła w Passie. Jestem                       
kapelanem straży pożarnej powiatu                           
warszawskiego zachodniego, często się           
spotykam ze strażakami. 

 

- Czy Ksiądz też gasi pożary? 
 

- Nie gaszę pożarów; ja się modlę o to,                

aby pożarów nie było. 
 

- Dlaczego Ksiądz Krzysztof nie jest                     
w naszej parafii na stałe? 

 

- Ksiądz Krzysztof jest zakonnikiem,             
salezjaninem. Na co dzień nie pracuje                       
w żadnej parafii, lecz wykłada muzykologię  
w Uniwersytecie Kardynała Stefana                    
Wyszyńskiego w Warszawie. Wypożyczamy 
go na niedzielę do pomocy. 

 

- Jak przebiega budowa kościoła                       
w Passie? Od czego to się zaczęło? 

 

- Podczas przedostatniej wizyty oficjalnej 
w naszej parafii, pięć lat temu, nieżyjący już 
ksiądz prymas kardynał Józef Glemp był                 
w miejscowości Pass. Zobaczył piękny                   
pałac, wielkie magazyny, wioskę popegee-
rowską i napisał w protokole powizytacyj-
nym, że warto byłoby znaleźć tam też miejsce 
dla Pana Boga.  Najpierw chcieliśmy wybu-
dować dom, w którym mieszkańcy mogliby 
się wspólnie spotykać, w którym można by 
odprawić Mszę Świętą, ale nikt nie chciał dać 
placu pod budowę. Wreszcie właściciel                  
pałacu, po drugiej rozmowie z nim, zgodził 
się dać ziemię, ale pod kościół i aby z kościoła 
można było przejść do pałacu pięknie wysa-
dzaną aleją. Zgodziliśmy się na to i znaleźli-
śmy projekt kościoła, nie nowego, ale starego, 
barokowego, autorstwa włoskiego architekta 
Henryka Marconiego, który żył dwieście lat 
temu. Taki kościół został postawiony w Łom-
nej koło Łomianek. Po wielu trudach zaczęli-
śmy realizować ten projekt. W tym roku na 
wiosnę rozpoczęliśmy budowę i dzisiaj już 
postawiliśmy mury metr ponad ziemię.                  
Kościół nie będzie duży (20 metrów długości, 
10 metrów szerokości i wysokość  9 metrów). 
Mam nadzieję, że w przyszłym roku go            
ukończymy. 

- Co dzieci mogą robić w parafii? 
 

- Dzieci śpiewają w chórku, pomagają w różnych  
grupach. Wielu chłopców jest ministrantami. 

 

- Czy trudno jest przygotować dzieci do Pierwszej 
Komunii Świętej?   

 

- To zależy. Są rodziny bardzo dobre i jest ich                            
większość, które troszczą się o to, aby dziecko chodziło 
do kościoła na Mszę Świętą, różaniec, roraty, ale też                   
bywają i takie, które z różnych przyczyn, zaniedbują 
wychowanie religijne swojego dziecka. W tym roku do 
Pierwszej Komunii Świętej przygotowuje się 85 dzieci,             
a wszystkich parafian mamy 5 tysięcy.  

 

- Co teraz przed świętami dzieje się w parafii? 
 

- Jak co roku organizujemy akcję „Gwiazdka                           
z Nieba”. Rozwozimy do domów paczki przygotowane 
przez parafian. Odbywają się rekolekcje adwentowe. 
Niecały tydzień temu otrzymaliśmy z Krakowa kroplę 
krwi świętego Jana Pawła II, a krew to życie. Dzisiaj                     
o godzinie 18.00 będzie uroczystość, na której oficjalnie 
wprowadzimy tę relikwię do naszego kościoła. 

 

Z księdzem proboszczem Tadeuszem Jaworskim rozmawiali:                              
Marysia, Oliwia, Janka, Ula, Paulina, Mateusz, Michał i Piotrek. 

▲ Jako pierwsi mieliśmy zaszczyt trzymać w dłoniach                        
relikwię: kroplę krwi św. Jana Pawła II.  

fot. Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem…”. 

WESOŁO, ŚWIĄTECZNIE I RODZINNIEWESOŁO, ŚWIĄTECZNIE I RODZINNIE  

fot. M. Siedlecka 

Spotkanie integracyjne „Wesoło, świątecznie i rodzinnie” było 
finansowane z funduszy FIO. 

 

fot. Mariola Siedlecka 

Dnia 9 XII odbyła się świąteczna impreza inte-
gracyjna. Wspólnie z rodzicami malowaliśmy 
bombki, robiliśmy ozdoby z masy solnej i łańcu-
chy z kolorowego papieru.  

Przybyli uczniowie z rodzicami, dziadkami,        
nie zabrakło też naszego młodszego rodzeństwa. 
Gościliśmy Pana Burmistrza Zenona Reszkę                               
i Zespół Młodzieżowy działający przy kościele           
Świętej Trójcy w Błoniu, pod kierunkiem Pana                        
Sławomira Piotrowskiego.  

Atmosfera była świąteczna i bardzo rodzinna. 
To było super spotkanie!!! 

Ula Jagodzińska (4a) 

Dziękujemy wszystkim za przybycie i miłe spędzenie 
czasu! ▪  
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TEMAT MIESIĄCA 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

„Każda radość, którą niesiemy innym, zawsze do nas powróci”. Zenta Maurina 

W ATMOSFERZE RADOŚCIW ATMOSFERZE RADOŚCIW ATMOSFERZE RADOŚCI   

fot. Natalia Wiśniewska 

Tradycyjnie już w naszej szkole organizowane        
były  w grudniu przez panią Ewę Bujak warsztaty 
świąteczne. Przygotowywane na nich były choinki                        
i ozdoby na kiermasz w Centrum Kultury. 

Warsztaty przebiegały w świątecznej atmosferze. 
Choinki robiliśmy z różnego rodzaju makaronu,                        
szyszek i żołędzi oraz patyczków przyklejanych                         
gorącym klejem. Młodsze dzieci robiły ozdoby                           
z masy solnej. Zadziwiający był efekt powstawania  
makaronowych choinek.  

Dwie godziny w przyjemnym towarzystwie 
upływały jak  pięć minut.  Kiedy zobaczyliśmy 
choinki już pomalowane i ozdobione przez pa-
nią Ewę, nie mogliśmy ich poznać, takie były 
piękne. 

Przyjemnie było popatrzeć, jak nasze prace 
kupowane są przez odwiedzających kiermasz                       
i wyobrażać sobie, jak dekorują w tym szczegól-
nym czasie domy. 

 Ula Jagodzińska (4a) 

▲ Kiermasz  świąteczny, który odbył się w Centrum Kultu-
ry 13 grudnia odwiedziło wielu mieszkańców Błonia                             
i okolic. Nasze stoisko cieszyło się dużym powodzeniem, 
nie tylko u uczniów naszej szkoły. 

▲ Dużym zainteresowaniem gości kiermaszu cieszyły się 
występy zespołu „Tęcza” . Wśród tancerzy było wielu                        
absolwentów naszej szkoły. Przedstawiali zwyczaje i tańce 
związane z andrzejkami. ▪ 

fot. Edyta Jagodzińska 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

fot. M. Siedlecka 

fot. Natalia Wiśniewska 

„Pójdźmy wszyscy do stajenki…” 

ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ ŚWIĄTECZNY GRUDZIEŃ    

▲ Mikołajkowy Turniej dla klas 1—3. ▲ Mikołajki z PCK. 

▲ Warsztaty malowania bombek. ▲ „Opowieść wigilijna” po angielsku. 

▲ Przedświąteczne kolędowanie. ▲ ...i święta można uznać za rozpoczęte! 

fot. Marta Marjańska fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. Mariola Siedlecka fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Nie zgadzam się z tym, co mówisz, ale oddam życie, abyś miał prawo to powiedzieć”. Wolter (1694-1778) 

BUDOWAĆ... BUDOWAĆ... BUDOWAĆ...    

1 grudnia obchodziliśmy w naszej szkole 
Dzień Tolerancji.                       

Impreza odbyła się w trzech turach, z podzia-
łem na klasy czwarte, piąte i szóste. Znaleźli się 
wśród nas Wysocy, Niscy, Nieśmiali,                  
Odważni, Złośnicy, Łagodni, Niepełnosprawni,  
Niemowlęta oraz Czarnoskórzy.  

Po prezentacji przygotowanej przez uczniów 
klasy 5f każda klasa czwarta wspólnie budowała 
z klocków wieżę. Czy któraś z wież była najlep-
sza? Nie, ale każda z nich była inna. Powstała 
wieża bardzo wysoka, ale łatwo poddająca się 
podmuchom powietrza, inna była solidna, lecz 
nie należała do wysokich. Jeszcze inna mogłaby 
wygrać konkurs piękności, bo jej budowniczy 
zadbali o detale, takie jak wieżyczki i tunele, 
ostatnia miała wiele wolnych przestrzeni—                             
w takich zamku nawet królewna nie bałaby się 
groźnego smoka. Oczywiście ważna była współ-
praca przy budowie. Okazało się, że to niełatwa 
sprawa, bo pomysłów mieliśmy bardzo dużo                    
—a każda klasa mogła stworzyć tylko jedną                         
wieżę. 

Co to znaczy być tolerancyjnym? 
Jak podpowiada nam cioteczka Wikipedia                    

tolerancja to „cierpliwa wytrwałość”; od łaciń-
skiego czasownika tolerare – „wytrzymywać”, 
„znosić”, „przecierpieć”. Oznacza to, że powinni-
śmy szanować czyjś zachowania i poglądy,              
nawet wtedy, gdy nam się nie podobają i się                      
z nimi nie zgadzamy. Oczywiście tolerancja ma 
granice—nie możemy zgadzać się na agresję                           
i zachowania szkodliwe dla innych. 

W naszej szkole mamy wiele okazji do pokazy-
wania, że jesteśmy tolerancyjni. Są u nas dzieci                         
z problemami zdrowotnymi, pochodzące                                 
z innych krajów, wyznające inne religie… Zresztą 
każdy z nas jest inny. Mamy różne zainteresowa-
nia i potrzeby.  

Dzieci niepełnosprawne potrzebują nieraz 
większej pomocy w różnych czynnościach szkol-
nych i związanych z codziennym życiem.                    
Czasem zachowują się tak, że trudno nam zrozu-
mieć ich postępowanie. Jednak czy ludzie zdrowi                  
nigdy nie mają żadnych trudności i zachowują się 
„idealnie”? 

Mamy w szkole kilkoro dzieci uchodźców, 
głównie z Ukrainy. Nie jest im łatwo—opuściły 
swoje domy, szkoły, nie dlatego, że chciały, tylko  

▲ Wśród nas był każdy człowiek... 

▲ Budować wspólnie wieżę—trudna sztuka. 

dlatego, że zmusiła je do tego wojna. Jak byśmy się 
czuli my, kiedy trzeba by było zostawić dom, swoje 
zabawki i kolegów i pojechać do innego kraju, gdzie 
wszystko jest inne i mało zrozumiałe, a przede 
wszystkim ludzie posługują się obcym językiem? 

 Uczą się z nami dzieci wyznające inne religie. 
Kiedy my mamy lekcje religii, mają wtedy inne                       
zajęcia. Nie świętują Bożego Narodzenia lub mają 
inne świąteczne tradycje. Może warto byłoby je                          
poznać, by lepiej ich zrozumieć?  

Są dzieci biedne, u których pod choinką nie      
będzie prezentów… Pamiętajmy o tych wszystkich 
osobach nie tylko w święta. Niech to wolne miejsce 
przy stole, czekające na drugiego człowieka, będzie 
w naszych domach każdego dnia. 

Mateusz Kobierecki (4c) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Czasownik
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WYDARZENIA 

LATO 2008  

Na temat historii i teraźniejszości Świetlicy                             
Terapeutyczno—Integracyjnej „Dajemy Nadzieję” 
rozmawiamy z p. Renatą Stępniak. 

- Zacznijmy od przeszłości. Świetlica                                    
Terapeutyczno—Integracyjna „Dajemy Nadzie-
ję” powstała w roku 2008, czyli działa już siedem 
lat. Początkowo mieściła się w budynku przy   
kościele Narodzenia Pańskiego w Błoniu. Jak 
powstał  pomysł na powstanie Świetlicy? 

 

- Powstanie Świetlicy było życzeniem rodzi-
ców dzieci niepełnosprawnych, którzy założyli 
Stowarzyszenie „Dobra Wola – Błonie”. Naszą  
troską było z jednej strony pomóc dzieciom                   
poprzez organizację ciekawych i pożytecznych 
zajęć, z drugiej - pomóc rodzicom, aby przynajm-
niej połowę dnia mogli odpocząć od codziennych 
trudów związanych  z niepełnosprawnością.  

 

- Obecnie Świetlica mieści się przy ulicy                         
Narutowicza 20, w pobliżu naszej szkoły.                           
W jakich godzinach jest otwarta? 

 

- Świetlica jest czynna codziennie                                      
od poniedziałku do piątku, także w ferie i wakacje, 
od godziny 15.00 do 19.00. 

 

- Kto może przychodzić do Świetlicy? 
 

- To nie jest świetlica tylko dla osób niepełno-
sprawnych. Mogą tu przychodzić wszystkie dzie-
ci, aby się integrować, poznawać, wzajemnie sobie                     
pomagać. Kiedy się zobaczy, z jakimi problemami 
muszą zmagać się dzieci niepełnosprawne, łatwiej 
docenić to, co się ma.  

 

- Jakie zajęcia są tu organizowane? 
 

- Prawie codziennie jest rehabilitacja. Mamy 
gimnastykę korekcyjną, indywidualne zajęcia                        
z neurologopedą, terapię ręki, zajęcia Weroniki 
Sherborne. Są dwie panie tyflopedagog, które                     
prowadzą zajęcia ogólne z dziećmi. Oczywiście 
codziennie można odrobić u nas lekcje, jest opieka 
i posiłek.  

 

- Skąd czerpiecie fundusze na prowadzenie 
Świetlicy? 

 

- Opiekunowie pracują bezpłatnie. Kierownik                       
i terapeuci otrzymują wynagrodzenie za prowa-
dzone zajęcia. Fundusze otrzymujemy głównie                   
z dotacji z powiatu warszawskiego – zachodniego, 
częściowo też z zadań i konkursów gminnych. 
Mamy również sponsorów. ► 

Pomagajmy na co dzień, nie tylko od święta. 

DAJEMY NADZIEJĘDAJEMY NADZIEJĘDAJEMY NADZIEJĘ   

https://gim2blonie.edupage.org 

▲ Do Świetlicy mogą przychodzić wszystkie dzieci—
zarówno zdrowe, jak i niepełnosprawne. 

▲ Główne pomieszczenie, w którym bawią się i ćwiczą dzieci. 

▲ Prawie codziennie jest rehabilitacja. Daje ona dzieciom 
szansę na lepszą sprawność i zdrowie. 

fot. Piotr Siedlecki 

fot.  Aneta Rosłoń—Nowak 

fot.  Maria Wodnicka 



10 

WYDARZENIA 

► Co roku wspiera nas Intermarche, a inne                      
placówki okazjonalnie, w zależności od potrzeb. 
Bardzo dużym wsparciem dla nas była organiza-
cja balów charytatywnych.  
 

- Jakie akcje i działania prowadzicie? 
 

- Co roku uczestniczymy we wszystkich                       
imprezach integracyjnych, takich jak  Dni Błonia, 
„Babie lato”. Organizujemy Festiwal Teatralno – 
Muzyczny „Dajemy radość”. Obecnie dla jednej z 
podopiecznych zbieramy plastikowe korki – w 
ten sposób sfinansujemy jej rehabilitację.  

 

- W jaki sposób spędziliście ostatnie                         
wakacje?   

 

- W wakacje u nas wiele się działo. Byliśmy                  
w Julinku, w ZOO, na Farmie Iluzji,  chodziliśmy 
na glinki, do kina i do Parku „Bajka” w Błoniu. 
Dużo czasu spędzaliśmy w terenie.  

 

- A po wakacjach?  
 

- Po październikowym Festiwalu mamy  
Gwiazdkę, którą co roku organizujemy wraz ze 
stowarzyszeniem z Ożarowa w hotelu 
„Mazurkas”. Od stycznia od nowa zaczynamy  
cały kalendarz imprez. 

 

- Jakie macie marzenia, oczekiwania? 
 

- Chcielibyśmy, aby powiększył się nasz lokal, 
bo mamy ciasno. Jednak przede wszystkim zależy 
nam na tym, aby dzieci zdrowe w pełni integro-
wały się z chorymi, aby rozumiały potrzeby ludzi 
niepełnosprawnych i pomaganie było ich natural-
nym zachowaniem.  

 

Z p. Renatą Stępniak—opiekunem Świetlicy—
rozmawiali:  Janka, Ula, Oliwia, Marysia, Amelka, 
Oliwia, Mateusz i Piotrek. 

 
Wywiadu radiowego z p. Renatą Stępniak możecie 
posłuchać poprzez stronę internetową:  
http://www.radiosochaczew.pl/gosc-radia-
sochaczew-22-10-15-godz-9-30/#more-17677 

Kierownik i opiekunowie  serdecznie zapraszają 
dzieci do częstych odwiedzin w Świetlicy! 

Dzieci mogą korzystać m.in. z zajęć opiekuńczo—
wychowawczych, pomocy w odrabianiu lekcji,                     
a także służyć swoją pomocą innym na zasadzie 
wolontariatu. 

Zapraszamy! ▪ 

▲ Kuchnia jest także miejscem do cichej pracy,                                   
na przykład przy odrabianiu lekcji. 

▲ Dzieci opiekują się zwierzątkiem. 

Pani Aneta Rosłoń—Nowak (pracująca w naszej szkole jako                    
nauczyciel wspomagający i terapeuta oraz prowadząca rehabilita-
cję w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 3) od września 
2015 r. jest nowym kierownikiem Świetlicy. ► 

fot.  Maria Wodnicka 

fot.  Maria Wodnicka 

udost. Aneta Rosłoń—Nowak  



11 

WYDARZENIA 

JESIENNOJESIENNOJESIENNO———ZIMOWE IMPREZY ŚWIETLICY                                   ZIMOWE IMPREZY ŚWIETLICY                                   ZIMOWE IMPREZY ŚWIETLICY                                   
„DAJEMY NADZIEJĘ”„DAJEMY NADZIEJĘ”„DAJEMY NADZIEJĘ”   

FESTIWAL „DAJEMY RADOŚĆ”FESTIWAL „DAJEMY RADOŚĆ”FESTIWAL „DAJEMY RADOŚĆ”   

SPOTKANIE WIGILIJNE SPOTKANIE WIGILIJNE SPOTKANIE WIGILIJNE    

fot. Zenon Reszka 

fot. Aneta Rosłoń—Nowak 
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LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

Niedawno oglądałam film „Mój biegun”, 
którego reżyserem jest Marcin Głowacki.  

To oparta na faktach opowieść o Jaśku                      
Mela—najmłodszym w historii i w dodatku 
pierwszym niepełnosprawnym zdobywcy 
obydwu biegunów Ziemi (zdobył je w ciągu 
jednego roku), uczestnikiem wyprawy                              
na Kilimandżaro (najwyższy szczyt Afryki), 
na Elbrus (najwyższy szczyt Kaukazu)                                 
i na kalifornijską ścianę skalną El Capitain.  

Wbrew pozorom film nie opowiada o tych 
wyprawach, lecz przedstawia wcześniejsze 
lata życia Jaśka, czyli zanim do nich doszło.  

Najpierw na skutek nieszczęśliwego                        
wypadku ponosi śmierć młodszy brat Jaśka. 
Wszyscy muszą sobie poradzić ze stratą                              
i poczuciem winy z powodu wypadku.                    
Chłopiec wini siebie za to, że nie upilnował 
brata, a ojciec wini Jaśka i wszystkich pozosta-
łych. 

Po jakimś czasie rodzinę dotyka kolejne 
nieszczęście. Jasiek zostaje porażony prądem, 
traci rękę i nogę.  

„Niemożliwe jest tylko w naszej głowie”. Jan Mela 

POZA HORYZONTYPOZA HORYZONTYPOZA HORYZONTY   

▲ Krajobraz bieguna północnego. 

https://gim2blonie.edupage.org 

fot. NOAA/Pacific Marine Environmental Laboratory                               
(Domena publiczna na podst. Wikimedia Commons ) 

Po wypadku przechodzi rehabilitację, a także wal-
czy z wymagającym ojcem, żądającym od syna męstwa 
i hardości. Trzynastoletni wtedy chłopiec nie poddał 
się mimo kalectwa i przełamał wszystkie bariery, jakie 
był w stanie pokonać. 

Film uczy nas, że niepełnosprawność nie oznacza 
bezczynnego siedzenia w domu i że z każdych                                   
problemów można wyjść zwycięsko—i to jest właśnie 
tytułowy „mój biegun”.   

 

Paulina Nowicka (4c) 

NIGDY NIE PODAWAJ RĘKI TONĄCEMU! NIGDY NIE PODAWAJ RĘKI TONĄCEMU! NIGDY NIE PODAWAJ RĘKI TONĄCEMU!    

Zima to czas zabaw na śniegu i lodzie.                       
Musimy zadbać o to, aby bawić się bezpiecznie. 
Do jazdy na łyżwach używajmy sztucznego                     
lodowiska (dobrze, że takie mamy w Błoniu),                    
nigdy nie przechodźmy na skróty przez zamarz-
niętą rzekę. 

Co jednak możesz zrobić, gdy pod kimś                       
załamie się lód i wpadnie do wody? Jak go                           
ratować? 
1. Najpierw wezwij pomoc. Dzwoń pod numer 112 

lub 999. To powinna być Twoja pierwsza czyn-
ność, także dlatego, że jeżeli sam też wpadniesz 
do wody, masz szansę, że pogotowie zdąży Cię 
uratować; jeżeli znajdziesz się w wodzie, do                  
nikogo już nie zadzwonisz. 

2. Potem, jeżeli potrafisz, sam próbuj                     
ratować tonącego. Najpierw rozejrzyj się, czy                     
w pobliżu nie ma jakiegoś kija, deski, sanek, liny 
lub szalika—czegoś, co możesz podać osobie        
tonącej. Nie podawaj dłoni—tonący ma bardzo 
silny  chwyt,  co  może  wpłynąć  na  to, że  sam 

BEZPIECZNE 

FERIE 

znajdziesz się w wodzie i  będziesz potrzebować                     
pomocy.  
3. Wchodząc na lód, czołgaj się, aby rozłożyć ciężar 
swojego ciała. 
4. Jeżeli płyniesz łódką, staraj się dopłynąć                     
najkrótszą drogą do tonącego od strony rufy. 
Zwróć uwagę, by go nie uderzyć, a następnie                    
podaj mu podręczny sprzęt ratunkowy.                        
5. Po wyciągnięciu topielca na brzeg udziel mu 
pierwszej pomocy, staraj się go ciepło okryć                                 
i czekaj na pogotowie ratunkowe. 

Co powinieneś zrobić, jeżeli sam toniesz i nikt 
nie może Ci pomóc? 

Postaraj się uspokoić i odpowiednio ocenić                    
sytuację. Jeżeli wokół są ludzie, wołaj o pomoc. 
Wybierz miejsce, w którym lód w przeręblu wyda-
je się najgrubszy i postaraj się wyjść, wyciągając się 
na plecy i podciągając na łokciach. Do brzegu                    
doczołgaj się na brzuchu i wezwij pogotowie                   
ratunkowe.  

Karolina Siedlecka  
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Gmina Błonie była jedną z pierwszych                    
w Polsce, w której władze zdecydowały się       
wprowadzić ideę Budżetu Obywatelskiego.                     
Na czym to polega? Mieszkańcy zgłaszają swoje 
pomysły, a władze przeznaczają na nie część                 
pieniędzy z gminnego budżetu. Te, które pod-
czas głosowania zdobywają największe poparcie 
–  są realizowane.  

Do 30 listopada 2015 r. zostały złożone                      
wnioski do trzeciej już edycji Budżetu Obywatel-
skiego. Gmina została podzielona na Obszary                      
i każdy mieszkaniec może głosować tylko                          
na jeden  projekt ze swojego Obszaru. 

Jedynym z tegorocznych projektów jest                     
propozycja dotycząca ciekawego zagospodaro-
wania terenu wokół naszej szkoły, a więc                          
powstanie Ścieżki Zmysłów, Zielonej Klasy                          
i Kreatywnej Strefy Gier i Zabaw. 

  

Ścieżka Zmysłów 
Wyłożona różnymi materiałami naturalnymi, 

np. szyszkami, kamieniami, piaskiem Ścieżka                        
pozwoli na stymulację zmysłów, zwłaszcza                       
dotyku dzieci, np. zaburzonych w zakresie                      
Integracji  Sensorycznej.  

 

Zielona Klasa 
Powstanie w ogrodzie szkolnym, dzięki niej 

możliwe będzie prowadzenie „pod chmurką”                      
nietypowych zajęć lekcyjnych, wychowawczych                          
i pozalekcyjnych dla uczniów SP2, jak również                    
innych błońskich szkół/przedszkoli. Miejsce                          
to będzie też tłem dla imprez o charakterze                  
integracyjnym. 

 

Kreatywna strefa gier i zabaw  
Powstanie na placu przed szkołą. Będą                          

to naniesione na kostkę schematy tradycyjnych, 
znanych z dzieciństwa gier i zabaw współcze-
snych. Wykonane będą z termoplastycznego,  
nietoksycznego i antypoślizgowego materiału, 
odpornego na warunki atmosferyczne. Planuje-
my powstanie: „Twistera”, „Pawiego zegara”, 
gry „Naśladuj mnie”, „Gąsienicy od A do Z”, 
„Tablicy liczbowej” 1-100, „Żmii  1-28”. 

 

     Podsumowaniem i promocją projektu będzie 
plenerowa impreza integracyjna pod hasłem 
„Żyjmy zdrowo, w zgodzie z naturą”.  
 

Głosować można w ciągu pięciu dni od 11                      
do 15 stycznia 2016 r. bezpośrednio w jednym                     
z miejsc wytypowanych przez Urząd Miejski,                        

NAUKA, TERAPIA i ZABAWA POD CHMURKĄ NAUKA, TERAPIA i ZABAWA POD CHMURKĄ NAUKA, TERAPIA i ZABAWA POD CHMURKĄ    

„Żeby coś zrobić, trzeba mieć nadzieję, że się to zrobi”. Lew Tołstoj 

do których należą: Urząd Miejski i Centrum Kultury 
w Błoniu, Ośrodek Kultury w Radzikowie, OSP w 
Górnej Wsi i OSP w Bieniewicach albo elektronicznie 
poprzez formularz na stronie internetowej gminy: 
www.blonie.pl. 
Na projekt dotyczący naszej szkoły mogą głosować 
tylko mieszkańcy Obszaru 2, a więc ulic:  
3 Maja, 11 Listopada, Aleja Norwida, Armii Krajo-
wej, Asnyka, Bajkowa, Engelmana, Jana Pawła II, 
Kilińskiego, Kościuszki, Krótka, Ks. Prałata                              
Z. Kniołka, Kulisiewiczów, Narutowicza, Nowa,                   
Nowakowskiego, Ogrodowa, Okrzei, Piłsudskiego 
(od 3 Maja do Mickiewicza), Piwna, Poniatowskiego 
(od Powstańców do Mickiewicza), Powstańców                      
(numery parzyste), Poznańska, Przejazd, Rynek,                              
Sienkiewicza, Sochaczewska (numery nieparzyste),                               
Szkolna, Targowa, Traugutta, Warszawska, Wiejska, 
Wspólna, Wyszyńskiego. 

opr.  graficzne: Iwona Kępka (RR) 
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Wyprawy ze Świętym Mikołajem. 

ODBYWAMY MISJĘ...ODBYWAMY MISJĘ...ODBYWAMY MISJĘ...   

8 grudnia z okazji mikołajek nasza klasa                 
razem z klasą 4b pojechała na wycieczkę                           
do Klubu dla Dzieci „Ale Fun”.  

Wycieczkę rozpoczęliśmy przygodami—
autokar, którym mieliśmy jechać do Warszawy, 
spóźnił się, ponieważ pan kierowca pomylił         
szkoły i… miejscowości. Na szczęście udało mu 
się po nas przyjechać. 

Na miejscu okazało się, że jest bardzo fajny 
plac zabaw: bilard, piłkarzyki, klocki lego,                      
zjeżdżalnia. Po zabawie uczestniczyliśmy                               
w wybuchowej „Misji Alchemik”, w czasie której 
przeprowadzaliśmy doświadczenia. Na przykład 
sprawdziliśmy, czy drożdże mogą napompować 
balon, jak zrobić lampę z efektem lawy i samo-
dzielnie produkowaliśmy glutki, które potem   
zabraliśmy do domu.  

Następną przygodą wycieczki był laserowy                      
paintball, w czasie którego w egzotycznym labi-
ryncie strzelaliśmy laserowymi wiązkami światła                             
w kierunku broni drużyny przeciwnej. Każde                      
zestrzelenie to była utrata punktów wirtualnego 
życia. 

Wycieczka była fantastyczna. Ogromnie                           
podobał mi się zarówno laserowy paintball,                          
jak i wykonywane doświadczenia. Chciałabym 
częściej jeździć na takie wycieczki. 

 

Paulina Nowicka (4c) 

▲ Czy aby nie wybuchnie? 

▲ Gdzie oni się schowali? 

WYPRAWA DO NIBYLANDIIWYPRAWA DO NIBYLANDIIWYPRAWA DO NIBYLANDII   

W  środę, 9 grudnia, nasza klasa razem z klasą 
4d wybrały się na wycieczkę do kina i na kręgle. 

Tam oglądaliśmy film pt. „Piotruś. Wyprawa do 
Nibylandii”.  

Bohaterem tego filmu był chłopiec Piotruś, który 
miał niezwykłą zdolność latania. Historia zaczęła się 
od tego, że jego mama oddała go  do sierocińca, w 
którym mieszkali sami chłopcy. Działo się to pod-
czas 2 wojny światowej. Było niebezpiecznie, brako-
wało jedzenia. W sierocińcu jadło się ohydną, zielo-
ną maź, którą dyrektorka, jedna z sióstr zakonnych, 
nazywała pyszną kaszką. Pewnej nocy, gdy wszyscy 
leżeli już w łóżkach z dachu zeskoczyli piraci i po-
rwali chłopców do niezwykłej krainy –Nibylandii.  

Film był ładnie nakręcony, a aktorzy dobrani bar-
dzo dobrze. Wszystkim bardzo się podobał. 

Po filmie była chwila przerwy. Niektórzy ku-
powali lody, inni coca-colę. Kilka dziewczyn z 
mojej klasy robiło sobie zdjęcia w jakimś auto-
macie. Jednak większość usiadła przy stolikach i 
rozmawiała.  

Po godzinnej przerwie poszliśmy na kręgle. 
Kręgielnia była w tym samym budynku co kino, 
więc nie była to długa droga.  Podzieliliśmy się 
na grupy pięcioosobowe.   

Graliśmy w kręgle godzinę. Wszystkim                 
bardzo się podobało. Jedynym minusem było to, 
że trwało to tak krótko! 

Janka Paradowska (4a) 
 

Od 25 grudnia w polskich kinach można                         
oglądać  film „Bella i Sebastan 2”. Czy kontynuacja 
słynnego bestsellera dorównuje pierwszej części? 
C z e k a m y  n a  W a s z e  r e c e n z j e !                                                         
Piszcie: diamir72@o2.pl  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

Astronomia to dziedzina wiedzy spotykająca 
się z naturalnym zainteresowaniem większości  
mieszkańców Ziemi .  Rozgwieżdżone                              
niebo, podróże kosmiczne, inne planety i niezna-
ny świat Kosmosu... 

Pani Irena Tekieniewska prowadzi w naszej 
szkole kółko astronomiczne. To tu możemy zadać 
nurtujące nas pytania. Pani Irena przez zabawę 
przybliża nam wiedzę na temat astronomii. Na 
kolejnych zajęciach dowiadujemy się nowych in-
formacji o planetach i gwiazdach. Zachęcam 
wszystkich ciekawych życia w Kosmosie do 
uczęszczania  na te zajęcia. 

 

Ula Jagodzińska (4a) 
 

Zajęcia są prowadzone w ramach projektu  
„Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju”  
realizowanego przez Stowarzyszenie „O Uśmiech 
Ucznia”. 

„Czy gwiazdy świecą po to, żeby każdy mógł pewnego dnia znaleźć swoją?” Antoine de Saint-Exupéry  

KOŁO ASTRONOMICZNEKOŁO ASTRONOMICZNEKOŁO ASTRONOMICZNE   

▲ Układ Słoneczny wykonany przez czwartoklasistów 
uczęszczających na koło astronomiczne. 

Merkury Wenus 

Ziemia 

Mars 

Jowisz Saturn 

Uran 

Neptun Słońce 

fot. Mariola Siedlecka 

CO WIESZ O PLANETACH I GWIAZDACH WSZECHŚWIATA?CO WIESZ O PLANETACH I GWIAZDACH WSZECHŚWIATA?CO WIESZ O PLANETACH I GWIAZDACH WSZECHŚWIATA?   

Odpowiedz na pytania. Pomogą Ci w tym podane 
odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna. 
 

1. Czym się różni planeta od gwiazdy? 
 

A. Gwiazda świeci swoim własnym światłem,                    
a planeta światłem odbitym.  

B. Gwiazdy są mniejsze od planet. 
C. Niczym. 
 

2. Kto udowodnił, że Ziemia kręci się wokół           
Słońca? 
A. Albert Einstein 
B. Isaak Newton 
C. Mikołaj  Kopernik 
 

3. Co to są plamy słoneczne? 
A. Ciemniejsze miejsca na skórze powstałe na 

skutek długiego opalania. 
B. Chłodniejsze miejsca na powierzchni Słońca. 
C. Najjaśniejsze miejsca na powierzchni Słońca. 
 

4. Jak się nazywa planeta czwarta, licząc                                 
od Słońca? 
A. Merkury 
B. Ziemia 
C. Mars 
 

5. Przez ile dni Merkury obiega Słońce? 
A. 88 
B. 100 
C. 365 
 

6. Podobnie jak Ziemia ma 24 –godzinny dzień, 
czapy polarne i atmosferę. Co to za planeta? 
A. Wenus 
B. Mars 
C. Jowisz 
 

7. Która planeta jest największa w naszym                   
Układzie Słonecznym? 
A. Uran 
B. Neptun 
C. Jowisz 
 

8. Która planeta jest tak lekka, że mogłaby                    
pływać po wodzie? 
A. Merkury 
B. Mars 
C. Saturn 
 

9. Która planeta obraca się wokół własnej osi            
ruchem przeciwnym do ruchu Ziemi? 
A. Wenus 
B. Mars 
C. Neptun 
 

Piotrek Siedlecki (4a) 
 

Poprawne odpowiedzi przekazujcie do dnia                        
20 stycznia do biblioteki szkolnej lub przesyłajcie 
na adres: diamir72@o2.pl. 
Wylosujemy nagrody! 
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LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

„Rzeczy niezwykłe są na wyciągnięcie ręki. Trzeba tylko chcieć i potrafić je wyciągnąć”.  Rafał Kosik  

JESTEM SMARTJESTEM SMARTJESTEM SMART   

▲ Scena z filmiku nagranego przez Korczak TV na konkurs 
„Jestem SMART”. 

 

Co to znaczy SMART? 
SMART  to określenie ucznia nowoczesnej szkoły, 

który powinien być: Sprytny, Mobilny, Aktywny, 
Rozsądny, Technologicznie zakręcony. 

Jesteś SMART, kiedy smartfon, tablet, laptop                      
i  internet nie służą Ci tylko do zabawy i komunikacji 
z najbliższymi, ale na przykład potrafisz wykorzy-
stać je do: 

- zaplanowania wycieczki, 
- wykonania zdjęcia pięknego krajobrazu, obro-

bienia go w aplikacji i podzielenia się nim z innymi, 
- nauki języka obcego, 
- sprawdzenia, które produkty żywnościowe są 

zdrowe, a które warto ograniczyć, 
- stworzenia bloga i podzielenia się z innymi     

swoimi pasjami, 
- przeczytania naszej gazety szkolnej, 
- przygotowania się do każdej lekcji, 
- wezwania pomocy w niebezpiecznej sytuacji. 
 

Organizatorem konkursu był wydawca kwartalni-
ka „IT w Edukacji”. Jego celem było propagowanie  
mądrego korzystania z tabletów, smartfonów                      
i internetu, bo możliwości wykorzystania nowocze-
snej technologii w celach dydaktycznych są ogromne 
i wzrastają z każdym rokiem. Warto wiedzieć, jak 
wykorzystywać je w rozsądny sposób – nie tylko do 
zabawy. 

Dziennikarzom Korczak TV gratulujemy                               
sukcesów i życzymy powodzenia w dalszej pracy! ▪ 

 

Zajęcia medialne Korczak TV są prowadzone                                
w ramach projektu  „Korczakowska Akademia                               
Twórczego Rozwoju”  realizowanego przez                                        
Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia”. 

Edyta Kurlej (opiekun Korczak TV): 
 

Nasi uczniowie wzięli udział w konkursie 
filmowym „Jestem SMART”. Zdecydowaliśmy 
się na to bardzo spontanicznie. Na zajęciach      
naszego koła pracowaliśmy nad relacjami filmo-
wymi z życia szkoły. Filmik konkursowy                        
powstawał po godzinach. Scenariusz wymyśliła 
Oliwia Włodarska i zaprosiła do udziału swoje 
koleżanki i kolegów z naszej szkoły. Scenki                     
nagrywane były w pośpiechu, ponieważ dowie-
dzieliśmy się o konkursie stosunkowo późno                       
i mieliśmy na przygotowanie bardzo mało                       
czasu. Najtrudniejszą częścią w przygotowaniu 
projektu był montaż, za który w pełni odpowie-
dzialna była Oliwka, a pomagały jej przy tym 
na zmianę koleżanki z Korczak TV.   

Jestem dumna z praktycznie samodzielnej 
pracy, jaką wykonali uczestnicy zajęć. Otrzyma-
liśmy też duże wsparcie. Kapituła konkursu 
wyłoniła zwycięzcę na podstawie m.in. liczby 
odsłon i pozytywnych komentarzy. 

 

Oliwia Włodarska (6b):  
 

Zdecydowałam się wziąć udział w konkursie 
„Jestem SMART”, ponieważ chciałam się                    
przekonać na co mnie stać. Poprosiłam swoich 
znajomych o pomoc w realizacji filmu.                           
Pomysłów było dużo, lecz po konsultacji                           
z Panią Edytą Kurlej powstał scenariusz na film 
konkursowy. Musieliśmy się pospieszyć                             
w nagrywaniu niektórych scenek, ponieważ 
mieliśmy bardzo mało czasu, a nie mogliśmy 
zapomnieć też o montażu, który  trwa  bardzo        
długo. Udało nam się jednak zrealizować                       
projekt na czas. Bardzo denerwowaliśmy się, 
czekając na werdykt. Gdy emocje trochę                           
ustąpiły, Pani Edyta otrzymała wyniki                             
konkursu. Okazało się, że przeszliśmy                          
do następnego etapu. Tym razem trzeba było, 
jak najlepiej zareklamować nasz film,                                
aby uzyskał, jak najwięcej lajków, wyświetleń                          
i pozytywnych komentarzy w serwisie                            
YouTube. Mimo dużych chęci i starań ekipy nie 
udało nam się dotrzeć na szczyt. Ja jednak                         
jestem zachwycona naszą pracą. Chciałabym 
serdecznie podziękować ekipie Korczak TV 
oraz Pani Edycie. Dziękuję również wszystkim, 
którzy głosowali na nasz film. ▪ 
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ZGRANA RODZINKA 

HEJ, TO MOJA RYBA!HEJ, TO MOJA RYBA!HEJ, TO MOJA RYBA!   

Czy mielibyście czasem ochotę przenieść się                      
w rejon Antarktydy, Nowej Zelandii lub na połu-
dniowe krańce Ameryki Południowej, aby pobyć 
sam na sam z pingwinami? Nie? Za daleko?                             
Za drogo?.. 

Jeżeli wybieracie pozostanie w domu, to na                       
zimowy wieczór polecam Wam grę planszową        
„Hej, to moja ryba!”.  

Gra została wymyślona przez Alvydasa               
Jakeliunasa, litewskiego naukowca pracującego nad 
sztuczną inteligencją. A co się w niej mieści? 

Zawartość pudełka to 60 żetonów, 16 plastiko-
wych pingwinów i oczywiście instrukcja. 

Jak grać? 
Gracze wybierają kolor pingwinów i poruszają 

się nimi po polach lodowej kry. Rozkładają pola                               
lodowej kry według wzoru w instrukcji. 

Jeżeli w grę gra dwóch graczy, każdy bierze                              
po cztery pingwiny, jeżeli trzech, to po trzy                         
pingwiny, a jeżeli czterech, to po dwa. 

Zaczyna najmłodszy gracz, stawia swojego pin-
gwina na dowolnym polu z jedną rybą. Następnie 
gracze kolejno, zgodnie z ruchem wskazówek zega-
ra, stawiają po jednym pingwinie na wolnych po-
lach z jedną rybą. 

Gdy wszystkie pingwiny zostaną rozstawione, 
rozpoczyna się połów ryb. Gracze posuwają swoje 
pingwiny po polach.  

Na zimowy wieczór polecamy prawdziwie lodowatą grę. 

HUMOR Z ŻYCIA WZIĘTY...HUMOR Z ŻYCIA WZIĘTY...HUMOR Z ŻYCIA WZIĘTY...   
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Jesteśmy tak                      
zgrane, że nawet                          
o nas grę utworzyli! 

Po przesunięciu pingwina gracz zabiera ten 
żeton, na którym pingwin stał—to jest jego wygra-
na. Pingwiny muszą się poruszać po linii prostej, 
nie mogą zmieniać kierunku w trakcie ruchu i nie 
mogą przeskakiwać nad innymi pingwinami.     
Kiedy wszystkie pingwiny zostaną zablokowane, 
liczą swoje zdobyte kry, łącznie z tymi,                                
na których stoją, wygrywa gracz, który będzie 
miał najwięcej ryb.  

Życzę Wam dobrego połowu! 
 

Piotrek Siedlecki (4a) 

JUŻ WIGLIA! 
Początek grudnia. 
- Mamo, mamo! Dzisiaj będzie Wigilia!!! 
- Tesia, mówiłam Ci, że Wigilia będzie, jak zjesz 

wszystkie czekoladki z kalendarza adwentowego. 
- I zjadłam już wszystkie, zobacz… 

 
PRACOWITA 

Mama słyszy jakieś dziwne odgłosy w pokoju 
kilkuletniej córki. Robi obiad i nie chce jej się 
sprawdzać, żeby zobaczyć, co się dzieje. Woła 
więc:  

- Wiki, co robisz? 
- Jeszcze nie wiem, ale coś robię, więc nie 

martw się, nie jestem leniem. ▪ 

KARA 
- Mamo, za to, że każesz mi się myć, masz              

jedną kropkę! 
- Co ona oznacza? 
- Masz przez jedną minutę siedzieć w fotelu                   

i nic nie robić. 
- Hmm, marzenie...— pomyślała mama. 
 

NIE WYJDZIE... 
Jasiek przyszedł z kuchni i chrząkając                                 

i kaszląc, stwierdził, że połknął pióro. 
- Mamo, klepnij!  
Mama postukała go po plecach i mówi,                                

że jak połknął, to już nie wyjdzie. 
- Będę kurą… -  stwierdził załamany. 
 

źródło: internet    opr. Piotrek Siedlecki (4a) 
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CZAS NA KOMIKS 

Przeżyjmy super przygodę z Marchewką! 

LATO 2008  

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (5f). 



ŁAMIGŁOWKI MĄDREJ GŁÓWKI 

Baw się z nami! 

POMAGAMY ZWIERZĘTOM W ZIMIEPOMAGAMY ZWIERZĘTOM W ZIMIE  

Rozwiązania łamigłówki wraz z hasłem                             
przekazujcie do pań bibliotekarek lub przesyłaj-
cie na adres redakcji: diamir72@o2.pl do dnia                       
20 stycznia  2016 r. 

 

 

        1         

      2          

       3          

      4         

        5           

          6         

          7        

      

  8               

        9        

    10          

        11          

    12          

      13         

          14          

            15        

16               

        17          

1. Przygotowują je zwierzęta na zimę. 
2. Śpi w niej wiewiórka. 
3.  Mają zaokrąglone uszy, zakończone pędzelkami 
z ciemnych włosów. 
4. Tych roślin w lesie jest najwięcej. 
5. Śpi pod nim borsuk. 
6. Ma ostre kły.  
7. Ma długie słuchy i podobno lubi jeść                                 
marchewkę.  
8. Pracownik lasu ustawia go w polu lub w lesie, 
aby dokarmiać zwierzęta.             

Rozwiąż łamigłówkę. Odczytaj hasło, a dowiesz się, gdzie najbliżej nas można spotkać łosie, rysie i bobry.  

9. Jest szybka jak jeleń. 
10. Jedzą z niego ptaki w zimie. 
11. Jeden z nietoperzy. 
12. Jest mała, ruda i lubi jeść orzechy. 
13. Pracuje w lesie. 
14. Jest bardzo duży, można go spotkać                                          
w pobliskich lasach. 
15. Zapadają w niego na zimę niedźwiedzie,                   
borsuki, nietoperze... 
16. Lubi ją jeść sikorka. 
17. Skoszona jesienią trawa—pychota na zimę. 

Przesyłajcie do nas utworzone przez Was                      
łamigłówki. Kontakt: diamir72@o2.pl 

Wymyśliły i opracowały:                                                                    
Vanessa Hemka i Anastazja Andrushchyshyn (3d).  
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

Tworzenie gazety SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki”                        
w roku szkolnym 2015/2016 współfinansowane jest                    
ze środków Fundacji PZU, w ramach projektu 
„Korczakowska Akademia Twórczego Rozwoju”. 

 

Czekamy na Wasze propozycje tematów                             
do gazety, ciekawe informacje i zdjęcia.  

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

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

   

„Więcej osiągniesz uśmiechem, niż wyrąbiesz mieczem”. 
William Shakespeare  

NA ZAKOŃCZENIE 

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych rozmówców. 
Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                                        
lub na łamach gazety.                  

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nadawania  
tytułów.  

 Prace można je przekazywać osobiście                     
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać                         
na adres internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Michał Firsiuk, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki, Paulina 
Nowicka, Janka Paradowska, Piotrek Siedlecki, Oliwia Sobieszek, Amelka Tomaszewska                        
i Karolina Siedlecka 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                              Spotkania redakcyjne: wtorek, godz.14.30 (czytelnia)                       

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Jak się nazywa przedstawione na zdjęciu 
zwierzę? Gdzie żyje? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 20 stycznia 2016 roku. 

 

Podajemy rozwiązanie listopadowej                 
zagadki fotograficznej. Zdjęcie dotyczy gry 
STATKI. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Timo Newton/Flickr.com/CC BY-SA 


