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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Witam Was serdecznie!  
Nasz, tym razem pięćdziesiąty, numer gazety 

tematycznie związany jest z ważnymi dla szkoły 
rocznicami, a więc z 85-leciem powstania 
„Dwójki”, 50-leciem przeniesienia do obecnego 
budynku i 40-leciem nadania szkole imienia           
Janusza Korczaka. 

Czeka na Was bardzo wiele wywiadów—
staraliśmy się dotrzeć do wszystkich nauczycieli 
i absolwentów, którzy chcieliby podzielić się             
z nami swoją historią. Dostaliśmy wieści z Błonia 
i okolic, ale też i z dalekich krajów, na przykład  
z  Watykanu i ze Stanów Zjednoczonych. 

Staraliśmy się, aby w naszej gazetce gościła 
nie tylko przeszłość, bo historia toczy się co 
dzień—tworzy ją każdy z nas. 

Przytaczamy Wam dwie wypowiedzi z 2000 
roku— uczniów, którzy są już absolwentami 
„Dwójki”, a którzy wyobrażali sobie, jak zmieni 
się nasza szkoła za dwadzieścia lat. Warto 
sprawdzić, czy coś już się spełniło, czy trzeba 
czekać jeszcze brakujące pięć lat! 

O swojej wizji szkoły marzeń opowiedziały 
nam też dzieci z Przedszkola z Oddziałami              
Integracyjnymi nr 3 oraz uczniowie obecnych 
klas trzecich. Czy spełnią się ich marzenia?              
A może już się spełniają? Zobaczymy.  

Oczywiście, w naszej gazetce nie zabrakło też 
łamigłówek i dobrego humoru. 

Wszystkim—i małym, i dużym, życzę              
przyjemnej lektury! Do zobaczenia w czasie 
uroczystości rocznicowych szkoły! ▪ 

 

Redaktorka naczelna: 
Gabrysia Bracik (5a)   

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Szkoła u rejenta 

4 Wśród fotografii mojego dziadka 

5 Chciałabym, by nie było prac domowych 

7 Czterdzieści lat minęło... 

8 Klub Hobbystów 

9 Szkoła musi być przyjazna dla dzieci 

11 Uśmiechnij się! 

12 Trafiłam na bardzo dobrych nauczycieli 

13 List od króla Maciusia 

14 W zgodzie z naturą 

16 Wszyscy jesteśmy uśmiechnięci 

18 Mieliśmy głowy pełne pomysłów 

19 Nasze wiersze sprzed lat 

20 Jestem dumna ze swoich dzieci 

22 Moje losy znów połączyły się z „Dwójką” 

23 Kobieta w Watykanie 

24 Codziennie odkrywam  

25 Z uśmiechem na twarzy 

25 Od przedszkola 

26 Szklane ściany, winda i szafki 

27 Jutro... 

29 Wymarzona szkoła 

30 Jak dotrzeć do Szkoły Marzeń? - gra  

31 School Crossword Puzzle Tournament 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: „Dwójka” to ci, którzy zbudują jej przy-
szłość. Na zdjęciu dzieci i rodzice przybyli na dzień otwar-
ty „Z wiosną w podróży” w marcu 2015 roku. (fot. Edyta 
Kurlej) 
Zdjęcie po lewej stronie: „Dwójka” to nasze „Lata…”                
i „Zimy w mieście”. Na zdjęciu uczestnicy półkolonii            
letnich w 2010 roku na błońskich „glinkach”. (fot. Mariola 
Siedlecka) 
Zdjęcie po prawej stronie:  „Dwójka” to nasze działania            
organizowane z projektów Stowarzyszenia „O Uśmiech 
Ucznia”. Na zdjęciu uczestnicy zajęć z wykorzystaniem 
dramy, pedagogiki zabawy, ruchu rozwijającego                            
i  podstaw języka migowego „W krainie edukacyjnej zaba-
wy” organizowanych w ramach projektu „Edukacyjna 
Droga do Sukcesu” w 2011 roku. (fot. Mariola Siedlecka) 

▲ Historię szkoły tworzy każdy z nas. Ślubowanie klas 
pierwszych—14 października 2014 roku. 

fot.  Edyta Kurlej 
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LATA PRZEDWOJENNE 

▲ „ Stara szkoła” – lata trzydzieste. Ulica Senatorska – 
Jana Pawła II (koło kościoła Św. Trójcy).  

fot. Mariola Siedlecka 

„Historia bierze każdego na darmową przejażdżkę”. Saul Bellow 

SZKOŁA U REJENTASZKOŁA U REJENTASZKOŁA U REJENTA   fo
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1. „Był rok 1929, gdy—na skutek starań nauczy-

cieli, wśród których na wyróżnienie zasługują Józef 

Niemstak, Leopold Matłaszek i Kunegunda                     

Rzepecka—została otwarta Szkoła Powszechna nr 2 

w Błoniu. Do tego czasu w mieście liczącym ponad          

7 tysięcy mieszkańców była tylko jedna szkoła               

powszechna z 4 izbami lekcyjnymi w budynku                

Straży Pożarnej i 7 izbami w budynkach prywatnych 

właścicieli. Nowa szkoła znalazła swą siedzibę                 

w budynku przy ulicy Narutowicza 4, zakupionego 

od spadkobierców rejenta Błaszczyńskiego”. 

2. „Początkowo, od 7 XI 1929 r. do 1 VIII 1931 r., 

kierownikiem szkoły był Bolesław Maliszewski.  
1 VIII 1931 r. funkcję tę objął Józef Niemstak            

i sprawował ją nieprzerwanie do 15 IX 1970 roku.   
W budynku przy ulicy Narutowicza 4 było 8 izb 

lekcyjnych i jedna pracownia zajęć praktycznych. 
Dzięki sprawnemu działaniu rodziców, kierownika 
i nauczycieli szkoła została odpowiednio umeblo-
wana, wyposażona w niezbędne pomoce naukowe.  
W roku szkolnym 1931/32 do budynku szkoły         
dobudowano jedyną na terenie Błonia salę                      
gimnastyczną”. 

3. „W latach trzydziestych w szkole dzia-
łało sprawnie kilka organizacji, w tym 
zwłaszcza, kierowany przez Edwarda              
Przybysza, chór, który poza uroczystościami 
szkolnymi raz w miesiącu prezentował się          
w kościele. Dobrze funkcjonowało też harcer-
stwo (…), Szkolna Kasa Oszczędności, sklepik 
uczniowski, Koło Sportowe, LOPP, Towarzy-
stwo Przyjaciół Budowy Publicznych Szkół 
Powszechnych, koło PCK. Istniała biblioteka 
oraz świetlica, czynna codziennie do godziny 
siedemnastej, a w niedzielę do dwunastej. 

4. „Dużą wagę przywiązywano do szkolne-go ogrodu, na który składał się warzywniak, sad i ogród kwiatowy. Ogród uprawiany był przez uczniów w ramach zajęć praktycznych,                      w zimie na tych zajęciach chłopcy pracowali              w drewnie, a dziewczęta szyły. Ważną rolę          odgrywały ćwiczenia cielesne. Organizowano też różne zawody sportowe, np. ping—ponga”. 

5. „Dużą wagę przywiązywano                        

do „wychowania towarzyskiego” uczniów.    

Uczniowie powinni nosić chusteczki do nosa, 

dbać o czystość głowy, rąk, uszu, książek,           

zeszytów. Raz na miesiąc wszystkie dzieci             

kąpały się w łaźni miejskiej. Zwracano uwagę 

na dyscyplinę; uczniowie wchodzili do szkoły           

i wychodzili z niej parami; o porządek na              

podwórku dbał gospodarz klasy, który                   

po dzwonku robił zbiórkę. Chłopcy nosili             

jednolite czapki uczniowskie—rogatywki,                         

a dziewczęta—granatowe berety”. 

    6. „Tuż przed wybuchem wojny do Szkoły                    
Powszechnej nr 2 uczęszczało 578 uczniów; było 11 
klas, w każdej od 49 do 59 uczniów. Nauczyciele 
narzekali na słabą frekwencję, zwłaszcza w klasach, 
gdzie było wielu uczniów wyznania mojżeszowe-
go, nie uczęszczali oni na lekcje w soboty. Grono 
pedagogiczne liczyło wówczas 18 osób”. ▪ Wykorzystano fragmenty opracowania                

A. Cyranowicz „Z 75-letnią tradycją w XXI 
wiek”. 
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PO WOJNIE 

„Dwójka” w latach 1948—1955. 

WŚRÓD FOTOGRAFII MOJEGO DZIADKAWŚRÓD FOTOGRAFII MOJEGO DZIADKA  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Uczniowie „Dwójki” - rok 1948. W pierwszym rzędzie 
grono pedagogiczne. Pan dyrektor Józef Niemstak trzeci od 
prawej strony.  

▲ Budynek, w którym mieściła się nasza szkoła do 1965  
roku. Obecnie Gimnazjum nr 2. 

▲ Uczniowie „Dwójki” - rok 1950. Mój dziadek siedzi                     
w drugim rzędzie, trzeci od prawej strony. 

▲ Uczniowie Dwójki z p. dyr. Józefem Niemstakiem                   
—rok 1955. 

▲ Podpisy uczniów obecnych na zdjęciu obok. Zwróćcie 
uwagę na charakter pisma dzieci. 

▲Podpisy uczniów obecnych na zdjęciu obok. 

Opracowała Karolina Siedlecka (absolwentka SP2).  

fot. www.sp2.blonie.pl 



5 

LATA 1956LATA 1956——19871987  

Rozmawiamy z Panią Teresą Strzelec— nauczycielką w SP2 w latach 1956—1987. 

CHCIAŁABYM, BY NIE BYŁO PRAC DOMOWYCH...CHCIAŁABYM, BY NIE BYŁO PRAC DOMOWYCH...  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Spotkanie dziennikarskie z Panią Teresą Strzelec                       
w szkolnej czytelni—kwiecień 2015 r. 

▲ Pani Teresa Strzelec z córką i Panią Marią Wiśniewską. 

Z długoletnią, dawną nauczycielką naszej 
szkoły—Panią Teresą Strzelec spotykamy się                
w szkolnej czytelni. 

 

- Jak przebiegała Pani praca w naszej szkole? 
Jak wyglądała dawna szkoła? 

 

- Ukończyłam Liceum Pedagogiczne.                   
Zaczęłam pracę w szkole, mając osiemnaście lat. 
Przez pierwszy rok pracowałam na wsi,                            
w Czubinie,  w 1956 roku przyszłam do tej szkoły. 
Wtedy to nauczyciele, kończąc liceum, mogli uczyć 
wszystkiego. Ja rozpoczęłam pracę w klasie pierw-
szej. Poza tym, ponieważ w czasie wakacji                   
ukończyłam kursy wychowania fizycznego,                 
uczyłam tego przedmiotu.  

Na początku siedmioletnia Szkoła Podstawo-
wa nr 2 nie mieściła się w tym budynku, tylko 
tam, gdzie jest obecnie Gimnazjum nr 2. Tamten 
budynek nie był przystosowany, było ciasno,                    
a klasy liczyły przeszło pięćdziesięcioro dzieci.              
W budynku nie było łazienek. Musieliśmy                    
korzystać z ubikacji postawionej na zewnątrz.  

Potem ukończyłam Studium Pedagogiczne                  
i zaczęłam uczyć matematyki. W tym czasie był 
budowany nowy budynek szkoły. Chociaż szkoły 
„tysiąclatki” były z reguły wyposażone we wszyst-
ko, ta szkoła - nie, ponieważ ówczesny kierownik 
Józef Niemstak obawiał się, że jak od razu powsta-
nie nowa, całkowicie wyposażona szkoła,                       
to władze umieszczą w niej nowego kierownika.              
I tak w ciągu pół roku przeprowadzaliśmy się 
stopniowo, jakby ukradkiem, przenosząc stare        
meble, ławki, aż w końcu przenieśliśmy wszystko. 
Wtedy zmieniono czas nauki w szkole podstawo-
wej z siedmiu na osiem lat. Tytuł kierownika           
zamieniono na tytuł dyrektora i utworzono dwóch 
zastępców. Kiedy p. Józef Niemstak – wspaniały 
człowiek – odszedł na emeryturę, dyrektorem            
została p. Daniela Rusakowska, a zastępcami              
- mój mąż Ludwik Strzelec i p. Wacław                     
Stankiewicz. Szkoła nawiązała kontakt z Instytu-
tem Korczakowskim. Zaczęły przybywać wizytacje                 
różnych osobistości, nawet z Japonii.                                

W międzyczasie skończyłam studia matema-
tyczne i od tamtej pory uczyłam tylko matematy-
ki. Potem dyrektorem była Pani Maria Pol, mój 
mąż był jeszcze trochę zastępcą, a potem Pani             
Klara Zielska. W 1981 roku dyrektorem został Pan 
Jerzy Gutkowski. ► 

▲ Pani Teresa Strzelec wraz ze swoimi uczniami                           
przed murami starej „Dwójki” – rok szkolny 1956/57. 
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LATA 1956—1987 

► Za Pana Jerzego Gutkowskiego dwa lata              
jeszcze pracowałam w tej szkole, a potem odeszłam 
na emeryturę.  

Dawniej, podobnie jak dzisiaj, organizowaliśmy 
zabawy, przedstawienia, imprezy, uroczystości. 
Największą z nich było nadanie szkole imienia 
Janusza Korczaka. Uczniowie brali udział w pra-
cach społecznych. Od czwartej klasy organizowa-
łam wycieczki. Czwarta klasa jechała do Warszawy, 
w piątej klasie jechaliśmy na wycieczkę jednodnio-
wą. Raz zorganizowałam przelot samolotem                  
do Gdańska. W ósmej klasie organizowaliśmy             
wycieczki dłuższe, na przykład pięciodniowe.         
Dzieci brały udział w konkursach przedmiotowych. 
Niektóre przedmioty były inne, na przykład:                 
biologia, geografia, fizyka, chemia. Na przerwach 
dzieci spacerowały po korytarzu. Gdy zadzwonił 
dzwonek, ustawiały się przed klasą. W czasie dużej 
przerwy mogły wyjść na boisko przed szkołą                     
i pobiegać,  dlatego nie podobało mi się, gdy przed 
szkołą zrobiono parking dla samochodów. Kiedyś 
prowadzona była stołówka, kucharki gotowały   
bardzo dobre obiady. Było dożywianie: szklanka 
mleka i bułeczka dla każdego.  

 

- Czy były problemy z wybraniem patrona 
szkoły? 

 

- Ponieważ współpracowaliśmy z Instytutem 
Korczakowskim, wybór był raczej oczywisty.               
Początkowo różne były zdania, ale na koniec                   
decyzja jedna. 

 

- Czym, według Pani, najbardziej różni się      
dawna szkoła od obecnej? 

 

- Dawniej nauczyciele mieli ogromny autorytet, 
posłuch i szacunek. Rodzice chętnie współpracowa-
li ze szkołą, pomagali w wycieczkach, imprezach.  

 

- Co Pani najbardziej podoba się w obecnej 
szkole? 

 

- Najładniejsze są szatnie i łazienki.  
 

- Co by chciała Pani przenieść z dawnej szkoły 
do dzisiejszej? 

 

- Uważam, że w szkole jest za mało dyscypliny. 
Jednak przede wszystkim zlikwidowałabym gimna-
zja. Dziecku kończącemu szkołę podstawową             
wydaje się, że jest już dorosłe, a nie jest.   

 

- A gdyby miała Pani czarodziejską różdżkę             
i mogła sprawić, aby w naszej szkole było coś,          
czego jeszcze nigdy w niej nie było…? 

 

- Chciałabym, aby uczniowie nie nosili książek 
ze sobą i aby nie mieli prac domowych. Lekcje            
powinny być tak prowadzone, aby nie trzeba było 
robić dodatkowych zadań w domu.  

▲ Szkolna zabawa taneczna lat siedemdziesiątych. 

 

- Czy ma Pani receptę na to, by dobrze umieć 
matematykę? 

 

- Matematyka jest najlepszym przedmiotem,           
bo nie trzeba jej się uczyć. Wystarczy ją rozumieć. 
W matematyce musi być ciągłość. Ogniwa się                
o siebie zahaczają. Jeżeli jakieś wypadnie, to jest już 
trudno. Na przykład tabliczka mnożenia jest do 
wszystkiego potrzebna. Podobnie ułamki—
najpierw są zwykłe, dziesiętne, potem procenty. 
Jeżeli ktoś ma jakieś luki, trudno mu zrozumieć 
ciąg dalszy.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 

Wywiad przeprowadzały:  
Oliwia, Karolina, Klaudia, Oliwia, Marysia,                 

Patrycja i Lidka. 
 

 
Jeżeli macie jakieś pytania do Pani Teresy 

Strzelec, piszcie: diamir72@o2.pl 

▲ Dzieci lat siedemdziesiątych—uczniowie „Dwójki”. 
Jeżeli ktoś nie wierzy, że można się cieszyć, nie mając 
komputera, telefonu komórkowego lub roweru górskiego, 
oto dowód! 
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LATA SIEDEMDZIESIĄTE 

Co wydarzyło się 18 i 19 kwietnia 1975 roku? 

CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO...CZTERDZIEŚCI LAT MINĘŁO...  

fot. M. Siedlecka 

▲ Występy uczniów na uroczystości nadania imienia 
szkole. 

▲ Tablica upamiętniająca nadanie szkole imienia Janusza 
Korczaka.  

▲ Uczniowie—uczestnicy uroczystości nadania szkole imienia 
Janusza Korczaka. 

▲ Wśród uczniów SP2 było bardzo wielu harcerzy. ▲ Poczęstunek dla delegacji klas, nauczycieli i zaproszo-
nych gości. 

▲ Jak zwykle przy takich uroczystościach, odbyły się 
przemówienia ważnych osób. 

A może ktoś z Waszych rodziców lub dziadków pamięta 
tę uroczystość i chciałby o niej opowiedzieć? 

Co jeszcze wydarzyło się tych dniach? 
Zobaczcie na następnej stronie. ► 
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LATA SIEDEMDZIESIĄTE LATA SIEDEMDZIESIĄTE   

fot. M. Siedlecka 

▲ Z okazji uroczystości nadania szkole imienia Janusza              
Korczaka uczniowie wraz z opiekunką zorganizowali                 
wystawę hobbystów „Pod znakiem konika”. 

▲ Sadzenie dębu „Maciuś” w dniu uroczystości nadania     
imienia szkole. Sadzi p. Ludwik Strzelec i p. Anna Ołownia. ▪ 

▲ Za swoje zaangażowanie i udział w uroczystości nadania 
imienia szkole otrzymali pisemne podziękowanie                             
od p. dyr. Danieli Rusakowskiej. ▪ 

▲ Hobby p. Jadwigi Gaj, nauczycielki zajęć praktyczno—
technicznych, to kolekcjonowanie sztućców. 

▲ Czy znacie wszystkie książki napisane przez Janusza 
Korczaka? Wystawka zorganizowana z okazji uroczystości. 

KLUB HOBBYSTÓWKLUB HOBBYSTÓWKLUB HOBBYSTÓW   
Pierwsze spotkanie Klubu Hobbystów odbyło się                     

10 września 1973 roku. Spotkania odbywały się dwa razy                 
w miesiącu. Opiekunką klubu była pani Jadwiga Gaj. 

▲ Na spotkaniach uczniowie prezentowali swoje kolekcje 
znaczków pocztowych, prospektów samochodów, zdjęć    
aktorów, żołnierzyków lub znaczków metalowych. 

► 
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LATA SIEDEMDZIESIĄTE 

Rozmawiamy z Panem Jackiem Cieślakiem— absolwentem SP2 z roku 1976,                                                                           
obecnym dyrektorem Zespołu Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

SZKOŁA MUSI BYĆ PRZYJAZNA DLA DZIECISZKOŁA MUSI BYĆ PRZYJAZNA DLA DZIECI  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Marta i Dominika przed budynkiem Zespołu Szkół nr 1 

im. Melchiora Wańkowicza. 

▲ W gabinecie u dyrektora.  

Zakończenie roku szkolnego klas ósmych w 1976 r.                        
Ślubują Jacek Kopczyński i Jacek Cieślak (z tyłu). ► 

W Zespole Szkół Nr 1 im. Melchiora Wańkowi-
cza odwiedzamy Pana Dyrektora Jacka Cieślaka.  

- Jak Pan wspomina czas spędzony w Szkole 
Podstawowej nr 2? 

 

- Szkołę ukończyłem w 1976 roku. Przez pierw-
sze trzy lata chodziłem do Szkoły Podstawowej         
nr 3, a potem już do Szkoły Podstawowej nr 2.      
Dyrektorem była Pani Daniela Rusakowska, zaś         
moim wychowawcą była Pani Barbara Bocheńska, 
ucząca języka polskiego, czasami też historii. 

Chodziłem do klasy „a”, w ciągu były cztery 
klasy. Nauka w szkole trwała osiem lat. Nie było 
pracowni komputerowych i technologii multime-
dialnych. Życie szkolne wyglądało podobnie jak 
teraz. Również zdarzało nam się rozrabiać i nie 
odrobić lekcji, ale dostawaliśmy dwójki, a nie je-
dynki, bo jedynek jeszcze nie było. Inne mieliśmy 
stroje – trzeba było mieć granatowy fartuch z bia-
łym kołnierzykiem. Aby szkoła nie była jednolita, 
po jakimś czasie wprowadzono kolorowe fartusz-
ki. Na nogach koniecznie musiały być sznurowane 
buty „juniorki”, a na lewym rękawie tarcza szkol-
na. Jednak zmieniło się przede wszystkim  to,           
czego się uczycie oraz w jaki sposób się uczycie, 
chociaż tabliczki mnożenia tak jak kiedyś, trzeba 
się uczyć i dzisiaj. 

Pamiętam dyżury przed wejściem do szatni. 
Sprawdzaliśmy, czy ci, którzy wchodzą do szkoły 
mają odpowiedni strój i tarczę, jeżeli ktoś nie miał, 
to musiał wrócić się do domu. Życie sportowe         
organizowaliśmy sobie sami. Na pewno więcej     
ruszaliśmy się, na pewno więcej czytaliśmy.             
Doskonale posługiwaliśmy się mapami. Po lek-
cjach bawiliśmy się na podwórku, graliśmy                
w piłkę, jeździliśmy na rowerach, odwiedzaliśmy 
bibliotekę szkolną, odrabialiśmy lekcje.  Do szkoły 
chodziliśmy przez sześć dni w tygodniu, z reguły 
lekcje w soboty mieliśmy krócej do około godziny 
12.00. Bardzo dużo czytałem, były to różne książki: 
lektury, książki historyczne, wszystko, co możliwe 
na temat Dzikiego Zachodu. Teraz też czytam,            
bo bez tego nie da się funkcjonować. Pamiętam,            
że w bibliotece pracowała wtedy Pani Róża                 
Lecewicz, a sama biblioteka mieściła się na parte-
rze na wprost schodów. ► 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. z archiwum SP2 
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► Obok była świetlica, a tam, gdzie obecnie jest 
biblioteka, dawniej była stołówka.  

Nie było tak dużo imprez jak obecnie. Na pewno 
były mikołajki, andrzejki, dyskoteki klasowe                 
i szkolne, zabawy noworoczne, różnego rodzaju 
akademie, konkursy historyczne, recytatorskie,             
w których uczestniczyłem. Jednak przede wszyst-
kim byłem związany z działalnością sportową.      
Brałem udział w uroczystości nadania Szkole            
imienia Janusza Korczaka.  

Nie było tak wielu wycieczek jak dzisiaj i z regu-
ły nie były one takie długie. Mieliśmy prace              
społeczne – w Instytucie Hodowli Roślin                         
w Radzikowie zbieraliśmy cebulę, ogórki. 

Sam budynek szkoły niewiele się zmienił, poza 
częścią dobudowaną. Macie piękne boiska. Kiedyś 
były zwykłe, piaskowe, na których po deszczu           
robiło się błoto. Sala gimnastyczna się raczej nie 
zmieniła, wnętrze szkoły też niewiele się zmieniło. 
Została akcja picia mleka. Chociaż nie dostawali-
śmy mleka w kartonikach, lecz na długich                 
przerwach panie kucharki przyniosły mleko                  
w wiadrach i nalewały nam do kubków. Wtedy 
mleko pili wszyscy uczniowie i było to obowiązko-
we, szczególnie w okresie zimowym. 

Zmienili się ludzie, którzy pracują w szkole. 
Wielu nauczycieli uczących w tej chwili, tę szkołę 
ukończyło, tak jak na przykład Wasza Pani dyrek-
tor Aldona Cyranowicz. 

Czy bywaliśmy niegrzeczni? Potrafiliśmy być 
niesforni i sobie dokuczać. Pamiętam, że pociągali-
śmy dziewczyny za warkocze. Na porządku            
dziennym było odsuwanie sobie krzeseł i gdy ktoś 
się przewrócił, było dużo śmiechu.  

W „Dwójce” zostawiłem kawałek życia. Dużo się 
nauczyłem. Poznałem wielu kolegów i koleżanki,           
z którymi kontakty utrzymuję do dzisiaj. Mam miłe 
wspomnienia z działalności sportowej. Bardzo miło 
wspominam Panią Raczyńską, która uczyła nas           
wf-u. Ona rzeczywiście wiele czasu nam poświęca-
ła. Były to fajne, miłe i szczęśliwe czasy, kiedy           
chodziłem do tej szkoły. Trudno nam było, jak           
odchodziliśmy żegnać się ze sobą.  

To, czego mi dzisiaj brakuje, to to, że potrafili-
śmy sami, nie czekając na inicjatywę dorosłych, 
zorganizować sobie czas. Byliśmy pokoleniem,     
które dużo czasu spędzało na świeżym powietrzu, 
na rywalizacji sportowej i to było fajne. W tym          
czasie „Dwójka” była w sporcie najlepszą szkołą    
na terenie Błonia. O nas było też słychać na terenie 
powiatu, pisano o nas w gazetach, startowaliśmy     
w Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży, odnosząc 
sukcesy. Najdalej zawędrowaliśmy chyba w piłce 
nożnej.  

Fot. fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

▲ Lata 70-te. Od prawej : p. dyrektor Daniela Rusakowska, 
p. Zdzisław Lecewicz, p. Krystyna Klimczak, p. Jadwiga 
Bocheńska (wychowawczyni p. Jacka Cieślaka) i p. Urszula 
Dmoch. 

Co ciekawe, nie mając trenera i nie grając           
w żadnej drużynie piłkarskiej, wygraliśmy elimi-
nacje na terenie dawnego powiatu pruszkowskie-
go. Potem wielu moich kolegów trafiło do klubów 
piłkarskich, ja głównie biegałem. Dużo czasu            
spędzaliśmy razem, dużo ze sobą rozmawialiśmy, 
nie spotykając się na Facebooku, w związku                    
z czym zawiązaliśmy wiele mocnych więzi, które 
przetrwały do dzisiaj.  

 

- Jak potoczyły się Pana dalsze losy? 
 

- Po ukończeniu szkoły podstawowej, chodzi-
łem do błońskiego Liceum Ogólnokształcącego 
imienia Władysława Broniewskiego. Tam zdałem 
maturę, dokładnie 35 lat temu, w 1980 roku.            
Chodziłem do klasy humanistycznej, czyli              
uczyłem się i łaciny, i języka francuskiego. Po            
maturze zdawałem egzamin wstępny na Wydział 
Dziennikarstwa na Uniwersytecie Warszawskim              
i nie dostałem się tam, może dlatego, że namówio-
no mnie do tego i zdecydowałem się w ostatniej 
chwili. Naprawdę zależało mi na studiowaniu        
historii albo prawa. Zamierzając za dwa lata             
zdawać na studia, poszedłem do Policealnego     
Studium Informacji Naukowej i Księgarstwa przy 
ulicy Żeromskiego w Warszawie. Chodziłem              
do klasy o kierunku archiwalnym, w związku                 
z czym miałem możliwość dotarcia do wszystkich 
archiwów państwowych na terenie Warszawy, 
zobaczenia unikatowych dokumentów, co potem 
przydało się mi w trakcie studiów. W 1982 roku 
zdałem egzaminy na Wydział Historii Uniwersy-
tetu Warszawskiego, który ukończyłem w 1987 
roku. Musiałem jeszcze odbyć roczną służbę             
wojskową. Zawarłem związek małżeński                              
z nauczycielką pracującą w Waszej szkole. ► 
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► Od września 1988 roku  pracuję w Zespole 
Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkowicza. Przez 
pierwsze siedem lat pracy uczyłem historii, wiedzy 
o społeczeństwie i przysposobienia obronnego.           
W 1995 roku ze względu na stan zdrowia odszedł 
ze szkoły ówczesny dyrektor p. Henryk Karol.          
Stanowisko dyrektora objął  p. Witold Bonarski,                 
a mnie potem zaproponował stanowisko wicedy-
rektora. Powiem szczerze, że bardzo się bardzo    
wahałem, bo problemy, jakie stały przez tą szkołą,            
to było naprawdę wielkie wyzwanie. Szkoła,                
w której w tej chwili się znajdujemy, była szkołą 
przyzakładową, która powstała w 1962  roku               
dla potrzeb nieistniejącego już Zakładu „Mera – 
Błonie”. To była szkoła patronacka. W latach 
osiemdziesiątych, kiedy Zakład dobrze prospero-
wał, tutaj w szkole, mieliśmy już trzy pracownie 
komputerowe—jedne z pierwszych w Polsce.            
Czasy się zmieniły i powstał problem, co dalej              
ze szkołą. W końcu wykupiło nas warszawskie    
Kuratorium, więc staliśmy się szkołą kuratoryjną, 
ale na wszystko brakowało pieniędzy. W 1995 roku 
p. dyrektor Bonarski odszedł na emeryturę i prosił 
mnie, abym stanął do konkursu. Miałem wtedy           
33 lata i była to dla mnie trudna decyzja, ale jednak 
się zdecydowałem i od tamtej pory jestem dyrekto-
rem Zespołu Szkół nr 1. Nie żałuję tej decyzji,              
lubię pracę z młodzieżą.  

 

- Jest Pan również radnym Gminy Błonie.  
 

- Tak, jestem radnym od 2010 roku. To już moja 
druga kadencja. W tamtej kadencji byłem wiceprze-
wodniczącym Rady, teraz po prostu jestem                
radnym. Związany jestem z komisjami oświaty, 
sportu i bezpieczeństwa, budżetu i spraw komunal-
nych. 

 

- Co Panu najbardziej podoba się w naszej 
szkole? 

 

- W ciągu lat „Dwójka” zmieniła się bardzo. Jest 
otwarta na wszystkie dzieci, o czym świadczy 
funkcjonowanie klas integracyjnych. Zmienia swoje 
oblicze, jeżeli chodzi o wyposażenie i otoczenie     
wokół niej. Ważne jest, aby szkoła to nie była tylko 
nauka, ale też wychowanie, na które składają się 
ciekawe zajęcia i imprezy. Prawdopodobnie z racji 
swego wieku, jeszcze tego nie doceniacie,                    
ale kiedyś może… Szkoła, które nie żyje aktywnie, 
a tylko wyłącznie skupia się na wykresach słupko-
wych, to dla mnie osobiście traci na wartości.               
W takim ostatecznym rozrachunku, jeżeli chodzi              
o człowieka, to nie te słupki są ważne, lecz to,                
jak został ukształtowany. Szkoła musi być                    
przyjazna dla dzieci. Wasza szkoła w taki obraz się 
wpisuje.  

Fot. fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

▲ Uczniowie przed nowym budynkiem Szkoły Podstawo-
wej nr 2. 

Życzę Wam, aby Wam wybudowano piękną 
salę gimnastyczną oraz aulę szkolną, w której mo-
glibyście realizować się teatralnie i artystycznie. ▪ 

 
Z Panem Dyrektorem Jackiem Cieślakiem                       

rozmawiały Dominika Wałęka i Marta Bajda. 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 

☺Tato mówi do Jasia:  
- Nie rozumiem, jak ty możesz zadawać się                       

z Wojtkiem. Przecież to niegrzeczny chłopiec,                       
najgorszy uczeń w klasie! 

 - Przez wdzięczność tato. Gdyby nie on,                    
ja byłbym najgorszym uczniem!  

 

☺Nauczyciel fizyki pyta uczniów:  
- Kto waszym zdaniem był największym               

wynalazcą wszechczasów?  
- Edison - odpowiada Krzyś. 
- Czy mógłbyś to uzasadnić?  
- Gdyby nie on, usielibyśmy telewizję oglądać 
przy świecach!!!  
 
☺ Na lekcji biologii pani pyta Kazia: 
- Co to jest? 
- Szkielet. 
- Czego? 
- Zwierzęcia. 
- Ale jakiego? 
- Nieżywego! ▪ 
 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a). 
Źródło: internet 

 

Przekazujcie nam swoje własne dowcipy:                           
diamir72@o2.pl 
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„A drogi czas nie wróci, kiedy raz odpłynie”. Wergiliusz 

TRAFIŁAM NA BARDZO DOBRYCH NAUCZYCIELITRAFIŁAM NA BARDZO DOBRYCH NAUCZYCIELITRAFIŁAM NA BARDZO DOBRYCH NAUCZYCIELI   

Rozmawiamy z Panią dyrektor Aldoną                
Cyranowicz. 

- W jakich latach uczęszczała Pani do naszej 
szkoły? 

- Zaczęłam naukę w tej szkole w 1969 roku,               
a skończyłam w 1977, ponieważ wtedy nauka       
trwała osiem lat. 

- Kto był wtedy dyrektorem, a kto był Pani            
wychowawcą?  

- Dyrektorem do roku 1976 była Pani Daniela 
Rusakowska, natomiast w ostatnim roku mojej nau-
ki - Pani Maria Pol. Moim wychowawcą w klasach 
młodszych, wtedy 1 – 4, była Pani Irmina Siniarska, 
która wtedy dopiero rozpoczynała swoją pracę. Od 
klasy piątej moim wychowawcą była Pani Teresa 
Wysocka – nauczycielka języka polskiego i muzyki. 
W klasie 7 – 8 moją wychowawczynią była Pani 
Teresa Strzelec, która uczyła mnie matematyki. 

- Czym szkoła z tamtych lat różniła się                      
od obecnej? 

- Trochę inaczej wyglądała. Nie było pomocy 
multimedialnych, takich jak teraz. Kiedyś musiał 
wystarczyć nam telewizor, radio, adapter. Nauczy-
ciele musieli sami wiele pomocy. Gdy zaczynałam 
się uczyć, przez pierwsze dwa lata, pisałam stalów-
ką. Nie było to łatwe, atrament często zalewał               
zeszyt. Później pisaliśmy już długopisami. Były też 
liczniejsze klasy. Moja klasa miała około 36 osób, 
natomiast przedtem bywały nawet 50 – osobowe. 
Nie było też zajęć specjalistycznych: psychologicz-
nych, logopedycznych, terapeutycznych. Pedagog 
w naszej szkole pojawił się dopiero pod koniec lat 
siedemdziesiątych. 

- Pamięta Pani jakieś ciekawe lub zabawne           
wydarzenia? 

- W szkole podstawowej miałam bardzo fajną              
i zgraną klasę. Z większością osób do dzisiaj się 
spotykam. Byliśmy klasą świetnie zorganizowaną, 
mnóstwo rzeczy robiliśmy sami. Pamiętam przed-
stawienia, które przygotowywaliśmy bez pomocy 
nauczyciela. W klasie siódmej przerabialiśmy              
fragmenty książki, którą będziecie omawiać w gim-
nazjum i w liceum, pod tytułem „Pan Tadeusz”. 
Postanowiliśmy jej fragment przedstawić na lekcji.  

▲ Pani dyrektor Aldona Cyranowicz jako uczennica szóstej 
klasy podczas uroczystości nadania imienia szkole                      
18/19 kwietnia 1975 roku (druga od prawej strony). 

Ponieważ w książce występuje ksiądz, potrze-
bowaliśmy sutanny. Wtedy religii nie uczono w 
szkole, tylko w salkach katechetycznych, dlatego 
pewnego dnia, wczesnym rankiem, poszliśmy do 
księdza do domu parafialnego. Niemal 
„napadliśmy” na niego. Ksiądz był wspaniały, 
więc choć się zdziwił nasza wizytą, nie protesto-
wał, tylko pożyczył nam sutannę. Dzięki temu 
nasz występ był bardzo wiarygodny.  

- Jak potoczyły się Pani losy po ukończeniu 
SP2? 

- Już w połowie podstawówki zaplanowałam 
sobie, że zostanę nauczycielką języka polskiego. 
Moim rodzicom nie za bardzo się to podobało,             
bo byli przekonani, że to bardzo trudna praca.             
Po ósmej klasie trafiłam do bardzo dobrego                 
Liceum im. Klementyny Hoffmanowej w Warsza-
wie, a następnie ukończyłam filologię polską na 
Uniwersytecie Warszawskim. Dodatkowo uczęsz-
czałam na różne studia podyplomowe,  jestem      
logopedą i terapeutą pedagogicznym. Przez dwa 
pierwsze lata w „Dwójce” pracowałam w świetli-
cy, a potem przez wiele lat uczyłam i uczę nadal 
języka polskiego.  

- Patrząc z perspektywy czasu, co Pani                  
zawdzięcza latom spędzonym w „Dwójce”? 

- Na pewno nawiązałam wtedy wiele znajomo-
ści, przyjaźni, które trwają do dzisiaj. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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►   Trafiłam na bardzo dobrych nauczycieli –            
w szkole podstawowej i później w liceum. Myślę,    
że właśnie ci nauczyciele wpłynęli na moją decyzję 
zostania nauczycielką. Poza tym szkoła nauczyła 
mnie samodzielności i obowiązkowości. 

- Gdyby Pani mogła przenieść z dawnej szkoły 
coś lub kogoś, to co to, by było? 

- Może trochę więcej dyscypliny, bo na lekcjach 
byliśmy grzeczniejsi i bardziej skupieni, co sprawia-
ło, że więcej zapamiętywaliśmy. Myślę też,                    
że większy szacunek dla zawodu nauczyciela.  

- A gdyby Pani miała czarodziejską różdżkę, 
którą mogła wyczarować to, czego jeszcze                          
nie było, to co to, by było? 

- Z pewnością duża sala widowiskowo – teatral-
na, większa sala gimnastyczna i basen. ▪ 

Z Panią Dyrektor Aldoną Cyranowicz rozmawiały:  
Marysia Wodnicka,  Gabrysia Bracik i Marta Bajda.  

fot. Mariola Siedlecka 

 
Do Dyrekcji Szkoły Podstawowej Nr 2                     

im. Janusza Korczaka w Błoniu. 
 

Witam Was wszystkich bardzo serdecznie! 
 

Minęło wiele lat od naszego ostatniego                
spotkania. Pamiętam pierwsze słowa, które              
do Was wypowiedziałem wtedy „Jesteście              
posłami. Do tej pory byłem sam, chciałem  tak 
rządzić, aby Wam było dobrze” i myślę, że jeste-
ście zadowoleni z moich rządów. Dziś jednak         
nie mogę być z Wami WSZYSTKIMI na tak              
wspanialej uroczystości, pełnej wspomnień,             
radości, a może i łez. Królewskie obowiązki              
powołały mnie w tym dniu do dyplomatycznego 
wyjazdu, jednak jestem całym sercem                             
z Wami.         

Przesyłam mocne uściski i życzę miłego              
święta.                                          

 
Król Maciuś 1 

Świadectwo z czwartej klasy Pani Aldony Cyranowicz. ►  

fot. z albumu własnego M. Siedleckiej  

LIST OD KRÓLA MACIUSIALIST OD KRÓLA MACIUSIALIST OD KRÓLA MACIUSIA   

Otrzymaliśmy list z bardzo daleka, list od pierw-
szego króla Maciusia, który w kwietniu 1975 roku 
pojawił się w naszej szkole. 

▲ Pierwszym królem Maciusiem była uczennica 
Monika Gaj. 
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fot. www.lopacinskichswiat.pl 

„Miłość? Nie wiem dokładnie, czym ona jest. Ale wiem, że dzięki niej żyję, wszyscy żyjemy”. Katarzyna Miernicka 

W ZGODZIE Z NATURĄW ZGODZIE Z NATURĄW ZGODZIE Z NATURĄ   

Pani Katarzyna Miernicka (z domu Wziątek) 
ukończyła naszą szkołę w 1978 roku. Jej wycho-
wawczynią w klasach młodszych była pani           
Henryka Pietraszek, zaś w klasach starszych – 
panie: Aurelia Smolińska i Krystyna Górska. 

 „Do szkoły podstawowej poszłam od lat 6.           
Nie dlatego, że byłam genialnym dzieckiem,                
ale nienawidziłam przedszkola, a starsza ode mnie 
o 2 lata siostra Julita poszła do pierwszej klasy                   
i ja też bardzo już chciałam. 

W pierwszej klasie siedziałam w najgorszym 
rzędzie, ponieważ robiłam za dużo kleksów: pani 
nauczycielka kazała pisać prawą ręką, a ja do             
leworęcznych należę, więc łatwo sobie wyobrazić, 
co się działo w moich osobistych zeszytach…”. 

Pani Katarzyna barwnie opowiada o zabawnym 
zdarzeniu, które miało miejsce, gdy była w trzeciej 
klasie. Pewnego dnia wraz z koleżanką Iwoną    
Kępczyńską postanowiły wyjść z terenu szkoły nie 
normalnie przez furtkę, ale górą, przez siatkę. Gdy 
tak przechodziły, zobaczyły, że po drugiej stronie 
stoi ich wychowawczyni—pani Henryka                   
Pietraszek. Nauczycielka też, niestety, je zobaczyła.                  
I wprost „zbaraniała” z wrażenia. Zawołała je do 
siebie i kazała im za karę napisać na następny 
dzień zdania na temat, dlaczego nie należy               
przechodzić przez siatkę. Dziewczynki następnego 
dnia przyniosły napisane na kartkach—jedna:         
„Bo się siatka trochę ugina”, druga: „Bo się              
sweterek rozedrze”… 

„W czwartej klasie ta sama pani, prosiła mnie, 
żebym na głos przy całej klasie czytała wiersze,           
bo jej zdaniem robiłam to „jak prawdziwa artyst-
ka” i kiedy na zadane wszystkim uczniom pytanie: 
„kim chciałbyś zostać w przyszłości – narysuj                 
i podpisz”, wyszła mi kolorowa baletnica.                 
Marzyłam, żeby tańczyć i nawet zdawałam                    
egzaminy do szkoły baletowej przy ulicy Moliera 
w Warszawie, ale ponieważ byłam chorowita,                 
a szkoła była z internatem, troska mojej matki      
zwyciężyła i zostałam w domu, zadowalając się 
ogniskiem muzycznym, do którego uczęszczałam 
prawie przez całą podstawówkę do klasy fortepia-
nu. 

(Prowadził mnie mój Anioł - wspaniała pani         
od muzyki, Teresa Żyliczowa, którą uwielbiałam, 
co  nie  przeszkodziło  mi  raz  się  na  nią  obrazić,  

▲ Tak wyglądała sześcioletnia Kasia, gdy chodziła 
do pierwszej klasy SP2 w Błoniu. 

ponieważ nie pozwoliła, abym po I klasie grała 
utwór „Dla Elizy” L. van Beethovena. Uważała,              
że jest dla mnie za trudny, a moją ambicją było 
znać go, ponieważ grał go kilka lat starszy ode 
mnie kolega, który w dodatku mi się podobał;-) 
Ale w końcu się zgodziła”. 

Pani Kasia również interesowała się sportem. 
Trenowała w Klubie „Olymp” u Pana Zygmunta 
Karlickiego. Odnosiła liczne sukcesy sportowe. 

„Zamiłowanie do tańca jednak nie wygasło,          
chociaż zamiast do średniej szkoły muzycznej, 
udało mi się zdać do liceum z wykładowym             
angielskim, (na tamte czasy dość elitarnego, gdzie 
wymagania nauczycieli były kosmiczne: potwier-
dzić to chyba mógłby mój przemiły kolega                      
z „Klanu”, Tomek Stockinger, który również to LO 
ukończył). 

 I tu także, w I klasie, byłam jednym z najgor-
szych uczniów, zwłaszcza z przedmiotów ścisłych 
– dodatkowo byłam w klasie o profilu matema-
tyczno-fizycznym! Gees!!” ► 
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► „Nas dziewcząt było        
d z i e w i ę ć ,  c h ł o p a k ó w                  
ze dwudziestu i jeden                
w drugiego geniusze...          
Gdyby mi nauczyciele 
owych przedmiotów, nawet 
po angielsku, dali zadanie, 
żebym równanie dwóch         
niewiadomych zatańczyła,                      
albo prawo Ohma wyśpie-
wała a capella, to by                      

z pewnością lepiej wyszło. A tak, to musiałam            
z pomocą mojej mamy i dzięki jej znajomości              
w kuratorium, przenieść się do równoległej            
klasy - również z wykładowym angielskim -             
ale za to, jaka ulga, o profilu humanistycznym.             
W klasie tej nacisk był na same języki obce, które 
uwielbiałam, i jeszcze przez cały pierwszy rok,          
byłam najlepsza z przedmiotów ścisłych, będąc           
z materiałem do przodu. Ha!!! 

Nareszcie, pod koniec nauki w liceum             
miałam czas na tańczenie w prawie profesjonal-
nym zespole: „Dance Formation” w warszawskiej 
„Stodole”. Prawie, ponieważ nie zarabialiśmy,         
jednak poziom był zawodowy!  

Ponieważ lubiłam naśladować nauczycieli                  
i rozśmieszać dziewczyny z mojej klasy,                          
(tu    proporcje    zdecydowanie    się    odwróciły:               

☺ Światło 
Nauczyciel pyta ucznia: 
- Powiedz, Jaworski, w jaki sposób można  

uzyskać światło dzięki wykorzystaniu wody? 
- Panie profesorze, moja mama w tym celu           

po prostu myje okna! - odpowiada uczeń. ▪ 
 

☺ Zadanie domowe 
Nauczyciel sprawdza zadanie domowe… 
- Otwórzcie zeszyty... Jagoda, kiedy odrabiasz 

lekcje? 
- Po obiedzie. 
- To czemu tej pracy domowej nie odrobiłaś? 
- Bo jestem na diecie. ▪ 
 
☺ Co to jest lekcja? 
- Jest to dłuższy okres potrzebny do przygoto-

wania się do krótkiej przerwy. ▪ 
 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a). 

dziewczyn było trzydzieści cztery, zaś chłopców 
sześciu – oczywiście geniuszy) i ponieważ               
lubiłam „pracę ze słowem” i interpretowanie     
tekstów, nikt się nie zdziwił, (włącznie z moją 
wspaniałą wychowawczynią, nauczycielką              
łaciny, obecnie wicedyrektor, Grażyną Kanią), 
kiedy rok przed maturą, gdy trzeba było się           
zdeklarować, gdzie kto idzie na studia, oznajmi-
łam, że wybieram szkołę teatralną”.  

Pani Katarzyna ukończyła Szkołę Teatralną               
w 1987 roku. Jest aktorką. W latach 1987-99            
występowała w Teatrze Ateneum w Warszawie. 
Od 1990 roku zajmuje się astrologią, tai chi,         
Qigongiem i ekologią. Jest jedną z niewielu osób, 
które zajmują się Qigongiem na bardzo                   
zaawansowanym poziomie i uczą tego systemu 
w Polsce. Jest autorką tekstów o Qigongu i Tao            
do miesięczników „4 Wymiar”, „Wegetariański 
Świat”, „Zdrowie”. Jak mówi: zawsze udawało 
się jej robić to, co kocha. Pełna pasji, promuje    
ekologiczny styl życia. Aktywnie uczestniczy            
w ochronie natury. Jest witarianką i odżywia się 
surowym pożywieniem. Kilka lat temu wypro-
wadziła się na wieś, dla zdrowia i żeby żyć               
w zgodzie z naturą i własnym widzeniem             
świata. ▪ 

[red.] 

Jeżeli macie pytania do Pani Katarzyny                    
Miernickiej, piszcie: diamir72@o2.pl 

UŚMIECHNIJ SIĘ PO RAZ DRUGI!UŚMIECHNIJ SIĘ PO RAZ DRUGI!UŚMIECHNIJ SIĘ PO RAZ DRUGI!   

☺ U lekarza  
Przychodzi Jasio do lekarza.  
- Co ci dolega, chłopcze?  
- Kuleję z matematyki. 

 
☺ Łowienie ryb 

Nauczycielka plastyki poleca uczniom naryso-
wać rzekę i wędkarza. Pod koniec lekcji sprawdza 
prace uczniów i pyta Jasia:  

- A ty, dlaczego nie narysowałeś wędkarza? 
- Bo w rzece, którą narysowałem, łowienie ryb 

jest zabronione! 
 
☺ Przestępca 

Nauczyciel na lekcji do Jasia: 
- Z ciebie byłby doskonały przestępca! 
- Dlaczego? - dziwi się Jaś.  
- Bo w zeszycie nie zostawiasz żadnych śladów             

działalności.  
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„Czas się nie śpieszy—to my nie nadążamy”. Lew Tołstoj 

WSZYSCY JESTEŚMY UŚMIECHNIĘCIWSZYSCY JESTEŚMY UŚMIECHNIĘCIWSZYSCY JESTEŚMY UŚMIECHNIĘCI   

▲ Występy uczniów klasy 1a oglądała dyrekcja szkoły                  
- od lewej: p. Ludwik Strzelec, p. dyr. Daniela Rusakowska        
i p. Wacław Pankiewicz. Warto też zwrócić uwagę na ławkę 
(widoczna na pierwszym planie), przy której uczyły się dzie-
ci. Na środku ławki znajduje się kałamarz na atrament do 
napełniania pióra. Rok szkolny 1971/72. 

Rozmawiamy z Panią Joanną Marciniak—
absolwentką SP2, nauczycielką edukacji                       
wczesnoszkolnej.  

 

 - W jakich latach uczęszczała Pani do naszej 
szkoły? 

 

- Naukę w szkole rozpoczęłam w 1971 roku,              
a ukończyłam w 1979. Szkoła podstawowa trwała 
wtedy osiem lat.  

 

- Kto był wtedy dyrektorem, a kto Pani                  
wychowawcą? 

   

- Dyrektorem szkoły była pani Daniela              
Rusakowska, a naszą wychowawczynią pani              
Barbara Szatkowska. Początkowo byłam zapisana 
do klasy 1b, do której uczęszczały dzieci rozpo-
czynające naukę w wieku sześciu lat. Pewnie              
dlatego, gdyż urodziłam się pod koniec listopada     
i miałam  jeszcze wtedy sześciu lat.  Lekcje w tej 
klasie odbywały się po południu. Rodzicom moim                
zależało, abym chodziła na godzinę 8.00 i dlatego                       
znalazłam się w klasie 1a. 

 

- Czy uczyli Pani jacyś nauczyciele, którzy 
uczą i obecnie? 

 

- Niestety nie, ale w chwili, kiedy rozpoczyna-
łam pracę, wiele moich nauczycielek stało się moi-
mi „koleżankami” z pracy. Przyznam szczerze, że 
trochę martwiłam się, jak to będzie.  Moje obawy 
jednak były niepotrzebne. Wszyscy przyjęli mnie 
bardzo ciepło. Dużo zawdzięczam pani Klarze  
Zielskiej,  która była wówczas wicedyrektorem 
oraz pani Barbarze Szatkowskiej—mojej pierwszej 
w życiu nauczycielce. 

- Jak wyglądała wtedy nauka w szkole? 

- Jak już mówiłam, nauka trwała osiem lat.               
W młodszych klasach uczył jeden nauczyciel,              
tak jak teraz.  Uczyliśmy się matematyki, języka 
polskiego. Była muzyka, praca-technika, w-f.                 
W starszych klasach była historia, biologia, fizyka, 
chemia, a od piątej klasy uczyliśmy się języka            
rosyjskiego.  

- Co robiła Pani po lekcjach? 

- Nie było komputerów, ale były książki i…      
wyobraźnia. Dużo czasu spędzałam ćwicząc             
gamy, etiudy, menuety  itp. Chodziłam do ogni-
ska muzycznego i uczyłam się grać na pianinie.  

Pamiętam koncerty muzyczne. Na jednym z nich 
grałyśmy z panią Kasią Chojnacką  utwór na cztery 
ręce. Ona też z pewnością to pamięta. Poza tym    
byłam harcerką. Chodziłam na zbiórki. Latem               
wyjeżdżaliśmy na obozy do Jastrzębiej Góry.                  
W wolnym czasie bawiłam się z moimi koleżanka-
mi na dworze. Często siadałyśmy na kocu,                       
szyłyśmy ubranka dla lalek. Lubiłam robić na                
szydełku i drutach. Tych umiejętności nauczyłam 
się w szkole na lekcjach techniki z panią Jadwigą 
Gaj. Pracownia techniczna jak na tamte czasy była 
świetnie wyposażona. Pamiętam nawet w szkole 
wizytę redaktora z radia, który przeprowadzał                   
z nami wywiad podczas lekcji techniki z panią              
Jadwigą.  

- Czy brała Pani udział w uroczystości nadania 
szkole imienia Janusza Korczaka? 

- Tak, to była największa uroczystość, jaką                  
pamiętam. Brałam też udział w wielu innych                  
akademiach, ponieważ śpiewałam w chórze, który 
prowadziła pani Teresa Wysocka. Byłam dumna,      
że już w klasie trzeciej należałam do chóru. Byłam 
chyba wtedy najmłodsza.  

- Wyjeżdżała Pani z klasą na wycieczki? 

- Tak. W pamięci pozostały mi klasowe wyjazdy 
do teatru. ► 
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► - Czym jeszcze szkoła z tamtych lat                 
różniła się od obecnej? 

 

- Na pewno wyglądem. Były tablice,                           
po których pisało się kredą, ławki z otworem na 
kałamarz. Pisaliśmy stalówką w obsadce. Trzeba 
było bardzo uważać, aby nie powstał kleks.                  
To wcale nie było łatwe. Każdy chciał mieć jak 
najładniejszy  zeszyt. Była też w szkole stołówka, 
kuchnia. Obiady były ponoć bardzo smaczne,    
ale ja byłam niejadkiem, więc domyślacie się,             
co wtedy przeżywałam. 

- Pamięta Pani jakieś ciekawe lub zabawne 
wydarzenia z lat szkolnych? 

- Było ich dużo.  Ale powiem wam o pewnej 
zabawnej sytuacji, która zdarzyła się w  klasie 
pierwszej. Pewnego dnia podczas lekcji, gdy 
wszyscy cichutko pracowali, jedna z koleżanek 
nagle wstała i zaczęła pakować swoje książki              
do tornistra. Pani zapytała: „Co ty robisz?”. „Idę 
do domu, proszę pani - odpowiedziała.—Zaraz 
zacznie się w telewizji bajka, więc muszę iść,                  
a jak się skończy, to wrócę do szkoły”.  

- Co Pani zawdzięcza latom spędzonym                  
w „Dwójce”? 

- Bardzo miło wspominam lekcje języka                 
polskiego z panią Teresą Ziółkowską, która 
przygotowywała z nami przedstawienia. Pewnie 
między innymi, dlatego teraz sama jestem                  
nauczycielką i lubię, kiedy moi uczniowie                 
występują na „scenie”. 

- Co Pani najbardziej podoba się w obecnej 
szkole? 

- Obecnie szkoła wygląda inaczej. Mamy dużo 
pomocy dydaktycznych, tablice interaktywne. 
Dzięki nim lekcje są dużo ciekawsze. 

- Kogo przeniosłaby Pani z dawnej szkoły      
do obecnej? 

- Wszystkich swoich przyjaciół. 

- A gdyby posiadała Pani czarodziejską 
różdżkę i mogła nią wyczarować w naszej szko-
le coś, czego jeszcze nigdy w niej nie było,                  
a uważa Pani, że jest potrzebne, co by to było? 

 

- Wyczarowałabym dużą salę gimnastyczną, 
albo dwie, amfiteatr, basen, żeby nie jeździć               
do Grodziska, salę zabaw dla najmłodszych, 
ogród botaniczny. A tak na poważnie.                         
Czarodziejska różdżka jest mi niepotrzebna.              
Ja wierzę, że człowiek, jeśli czegoś bardzo                  
pragnie, to może to mieć. Przecież marzenia się 
spełniają.  

▲ Wspomniane przez Panią Joasię Marciniak zajęcia               
praktyczno—techniczne z Panią Jadwigą Gaj. Tu: spożywa-
nie własnoręcznie wykonanych deserów. Lata 70-te. 

Zatem odpowiedź będzie może trochę banalna, 
ale chciałabym, aby wszyscy byli uśmiechnięci                 
i szczęśliwi. Dzieci wesołe, rodzice zadowoleni,             
a nauczyciele mieli ogromną satysfakcję ze swojej 
pracy. 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. Mamy              
nadzieję, że Pani życzenia się spełnią. 

- Już się spełniają, bo wszyscy jesteśmy uśmiech-
nięci! ▪ 

[red.] 

Czy wiecie, że?  

 Do jednej klasy z Panią Joanną Marciniak chodziły 
Pani Małgorzata Kalańska i Pani Katarzyna              
Chojnacka. 

 Wśród obecnych pracowników naszej szkoły jest aż 
18 jej absolwentów. Czy potrafilibyście podać ich 
imiona i nazwiska? 

▲ Uczniowie kl. 1c z wychowawczynią Joanną Marciniak.             
Absolwenci w klasie ósmej roku szkolnego 1997/1998                  
(wych. Ewa Bujak ). 
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I tak powoli dotarliśmy do „Dwójki” lat osiemdziesiątych. 

MIELIŚMY GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓWMIELIŚMY GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓWMIELIŚMY GŁOWY PEŁNE POMYSŁÓW   

Rozmawiamy z Panią Anetą Paczesną—
uczennicą „Dwójki” w latach 1981—1989, obecnie 
nauczycielem—logopedą w naszej szkole. 

 

- Jak Pani wspomina Szkołę Podstawową Nr 2 
ze swoich uczniowskich lat? 

 

- Kiedy byłam uczennicą,  dyrektorem szkoły był 
Pan Jerzy Gutkowski i uczył mnie wychowania             
fizycznego, a moim wychowawcą była Pani Aldona 
Cyranowicz, która mnie uczyła języka polskiego.  

Ponadto z tych nauczycieli, którzy pracują                 
do dzisiaj, uczyła mnie Pani Ewa Bujak, Pani Alicja 
Misiak i Pani Władysława Paczesna. 

Szkoła nie była wtedy taka kolorowa, jak teraz, 
ale my dbaliśmy o to, aby ją rozweselić. Wykonywa-
liśmy piękne dekoracje na korytarzach, dbaliśmy              
o gazetki ścienne. 

Przychodziliśmy na lekcje na godzinę 8.00.               
Czekaliśmy przed salą ustawieni w parach. Kiedy 
nauczyciel otworzył salę, zajmowaliśmy miejsca. 
Następnie sprawdzał listę obecności i kredą                       
na tablicy zapisywał temat. Nie było wtedy tablic 
multimedialnych ani do pisania flamastrami.                
Nie było też komputerów i kserokopiarek, więc              
nauczyciele musieli dużo materiałów przygotowy-
wać ręcznie. Zajęcia praktyczno – techniczne                   
odbywały się z podziałem na grupy – dziewczynki 
uczyły się na przykład szyć i haftować, a chłopcy – 
prac mechanicznych i stolarskich.  

Jak spędzaliśmy czas wolny? Nie było kompute-
rów, ale była głowa pełna pomysłów. W szkole było 
wiele kółek zainteresowań. Moja wychowawczyni 
prowadziła wtedy koło teatralne, więc połowa mojej 
klasy (i ja też) chodziła na te zajęcia. Po odrobieniu 
lekcji w domu, wychodziliśmy na podwórko,                   
aby się wspólnie bawić. Dużo czasu spędzaliśmy na 
trzepakach. Trzepak traktowaliśmy jak przyrząd 
gimnastyczny. Poza tym odwiedzaliśmy się                        
w domach. Graliśmy w gry planszowe                             
albo wymyślaliśmy sobie różne zabawy. 

 Razem z koleżankami lubiłam robić pokazy   
mody. Wyjmowałyśmy ubrania z szaf naszych mam               
i się w nie przebierałyśmy. Lubiłyśmy robić                           
teatrzyki – naszymi aktorami były często pluszaki          
i lalki. 

W szkole był zwyczaj organizowania na długich 
przerwach apeli uczniowskich, na których porusza-
no nasze sprawy, na przykład mówiono,                            
kto osiągnął jakieś sukcesy.  

Organizowaliśmy różne konkursy i przedsta-
wienia.  

 Wyjeżdżaliśmy na wycieczki, ale traktowane              
to było jako nagroda. Pewnego razu mieliśmy     
wycieczkę do Gdańska. Podróż miała się odbyć 
samolotem, a tu zła pogoda. Na lotnisku długo 
czekaliśmy na możliwość odlotu, bo czekano na 
lepsze warunki atmosferyczne. W końcu polecieli-
śmy mniejszym samolotem, ale udało się – lot się 
odbył, ale w Gdańsku też przywitał nas deszcz.              
Z powrotem musieliśmy jednak wrócić                       
pociągiem. 

 

- Czym jeszcze szkoła z tamtych lat różniła 
się od obecnej? 

 

- Na pewno nie było komputerów. Na zajęcia 
komputerowe chodziliśmy do „Mery”. Nie było 
tyle konkursów, wycieczek, nagród.  

 

- Pamięta Pani jakieś ciekawe lub zabawne 
wydarzenia w lat szkolnych?  

 

- Pamiętam naszą samowolną wycieczkę                  
po Błoniu w dniu wagarowicza, czyli w pierwszy 
dzień wiosny. Gdy wracaliśmy, Pan dyrektor                   
z groźną miną stał w drzwiach szkoły,                                
ale w końcu sobie zaczął żartować. Kiedy już           
odetchnęliśmy z ulgą, że nie dostaliśmy kary,              
kilku chłopaków wpadło na pomysł, aby jednak 
nie wracać na lekcje, tylko drugimi drzwiami 
wyjść ze szkoły. Okazało się jednak, że Pan                      
dyrektor był sprytniejszy i to przewidział – zanim 
doszliśmy do drugich drzwi on już za nimi na nas 
czekał i wypędził nas na lekcje. ► 

▲ Z Panią Anetą Paczesną w gabinecie logopedycznym. 
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fot. www.lopacinskichswiat.pl 

► - Co Pani szczególnie zawdzięcza latom 
spędzonym w „Dwójce”?  

- Zawdzięczam przede wszystkim przygotowa-
nie do kolejnego stopnia edukacji – wiedzę i umie-
jętności, które potem przydały mi się w życiu. 

- Co Pani najbardziej podoba się w obecnej 
szkole? 

- Najbardziej podoba mi się to, że dzieci mają 
zapewnione to, czego kiedyś w szkole nie było, 
czyli pomoc specjalistyczną, na przykład logope-
dyczną, z terapii pedagogicznej czy z integracji 
sensorycznej.  

- Gdyby mogła Pani przenieść coś (lub kogoś) 
z dawnej szkoły do dzisiejszej, co by to było? 

- Przeniosłabym wszystkich swoich kolegów                
i koleżanki z klasy oraz nauczycieli, aby byli                
zawsze młodzi i nie musieli odchodzić na emerytu-
rę. 

- A gdyby posiadała Pani czarodziejską              
różdżkę… 

- Myślę, że wyczarowałabym basen,                                
bo uwielbiam pływać. ▪ 

Z Panią Anetą Paczesną rozmawiały:                               
Oliwia, Gabrysia, Dominika, Marta, Oliwia, Klaudia, 

Karolina i Marysia.  

▲ Uczniowie kl. 6c z wychowawczynią Marią                      
Michalczyk (obok T. Ziółkowska). Absolwenci w klasy 
ósmej w roku szkolnym 1982/1983. 

ABSOLWENCI LAT OSIEMDZIESIĄTYCH 

▲ Uczniowie kl. 1A z wychowawczynią Marią                         
Siewierską—rok 1975. Absolwenci w klasy ósmej w roku 
szkolnym 1982 /1983 (wych. Krystyna Górska). 

▲ Uczniowie kl. 0  z wychowawczynią Stanisławą                
Purchałą. Absolwenci w klasie ósmej roku szkolnego 
1989/1990 (wych. Maria Pągowska). 

Jeżeli w swoich domowych archiwach znajdziecie stare              
zdjęcia uczniów naszej szkoły, wyślijcie nam ich foto-
kopię. Zamieścimy je w naszym szkolnym archiwum. ▪ 

SZKOŁA PODSTAWOWA 
 

Szkoła nr 2 im. Janusza Korczaka 
75 lat temu założona przez pana Niemstaka. 
Co dzień do niej wracam i dalej się uczę, 
Bo wiem, że nauka jest potęgi kluczem. 
Dziękuję całej kadrze nauczycielskiej, 
Dzięki Wam wiem, co jest najlepsze. 
 

 Mikołaj Jaśkiewicz (5a) 
* * * 
Gdy idę rano do szkoły, 
Dzień nastaje miły. 
Słońce świeci na niebie, 
A ptaki śpiewają na drzewie. 
Choć w szkole nauki wiele, 
To zawsze 10 minut spędzę z przyjacielem. 
Cieszę się, że z nową panią lekcje dziś mam, 
Zatem do szkoły jak najszybciej gnam! 
 

Paulina Rudzińska (4b) 
Wiersze opublikowano w gazecie okolicznościowej  
„Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam…” w X 2004 r. 

NASZE WIERSZE                NASZE WIERSZE                NASZE WIERSZE                
SPRZED LAT SPRZED LAT SPRZED LAT    
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„Matka  - to nie ktoś, na kim można się oprzeć, ale ktoś, kto uczy się obchodzić bez oparcia”. Dorothy Fisher 

JESTEM DUMNA ZE SWOICH DZIECIJESTEM DUMNA ZE SWOICH DZIECIJESTEM DUMNA ZE SWOICH DZIECI   

Ze swoją mamą Iwoną rozmawia Łukasz Kępka. 
 

- Dzień dobry! Proszę, przedstaw nam się. 
 

- Witaj, nazywam się Iwona Kępka. W czasach 
szkolnych nosiłam nazwisko Syperek. 

 

- Teraz jesteś matką, tak? Czy Twoje dzieci              
radzą sobie w szkole tak, jakbyś chciała? 

 

- Nie wiem, jak odpowiedzieć Tobie na to                    
pytanie. Moje dzieci radzą sobie w szkole, tak jak 
najlepiej potrafią. Chyba jak większości rodziców 
marzyło mi się, że moje dzieci będą najlepsze we 
wszystkim.  Nie będą się stresować nauką. Będą 
miały fotograficzną pamięć. Będą się wzorowo              
zachowywać, itd. Rzeczywistość dostarcza mi                
jednak dużo ciekawsze opcje niż te bajkowe. 

Jestem bardzo dumna z moich dzieci, bo widzę, 
że pracują nad sobą, żeby sprostać oczekiwaniom 
tak wielu osób. Przecież każdy nauczyciel, trener, 
pracownik szkoły, koledzy w klasie, dziadkowie                
i my rodzice tak wiele od nich oczekujemy. Często 
tak sprzecznie.  Widzę, jak moje dzieci zmagają się             
z tym wszystkim. Nie poddają się (a jeśli nawet to 
nie za szybko), a jednocześnie zachowują wciąż 
swoją dużą indywidualność w tym, co i jak robią 
(choć nie powiem, żeby nie było to czasami męczą-
ce). Już chyba jako rodzic, człowiek, dorosłam do 
stwierdzenia, że zależy mi na tym, aby moje dzieci 
były w przyszłości szczęśliwe, żeby założyły kocha-
jące się rodziny i żeby czuły satysfakcję z pracy. 

Do tego nie są potrzebne same szóstki w szkole. 
Do tego jest potrzebny rozum, umiejętność rozróż-
niania dobra i zła. Jakaś pasja w życiu, która najle-
piej, jakby mogła stać się również źródłem zarabia-
nia na życie oraz umiejętność życia wśród innych 
ludzi. Jak tak teraz obserwuję, to mam wrażenie,              
że z tym ostatnim jest u dzieci ostatnio najgorzej.   

A wracając bezpośrednio do pytania, to muszę 
przyznać, że moje dzieci radzą sobie w szkole lepiej 
niż by na to wskazywały ich początki w szkole.                    
I jakby oceniać ich postępy „w radzeniu sobie                    
w szkole”, to są one nadzwyczajne. 

 

- Czy angażujesz się w życie szkoły? 
 

- W moim przekonaniu, tak. Na tyle, na ile mam 
czas i na tyle, na ile pozwalają nauczyciele i wycho-
wawcy. Jestem jedną z tych osób, które nie umieją 
siedzieć w miejscu, kiedy jest coś do zrobienia, oraz 
nie umieją być cicho, jeśli jest coś do powiedzenia  w 
ich przekonaniu ważnego.  

Muszę jednak przyznać, że lata pracy zawodo-
wej, dotychczasowe doświadczenia prywatne,                
w tym to najważniejsze, rodzicielskie, wywarły             
na mnie duży wpływ. Już nie jestem tak ostra                   
w osądach i tak bezwarunkowa w oczekiwaniach. 
Cóż, samo życie. 

Zawsze chętnie angażowałam się w pracę                  
w ramach struktur które mogły i mogą mieć 
wpływ na życie moje i moich bliskich. W szkole 
podstawowej byłam przewodniczącą w klasie.                 
Byłam członkiem Samorządu Szkolnego. Od czasu 
jak moje dzieci chodzą do tej samej szkoły, angażu-
ję się też chętnie na forum Rady Rodziców. Nie bez 
przerażenia uświadomiłam sobie, że dzieci spędza-
ją w szkole i na tematach szkolnych  około 1/3 
swojego czasu. To spowodowało we mnie poczu-
cie, że jako rodzic chcę mieć wpływ na to, w jaki 
warunkach się uczą, z jak nastawionym do dzieci 
zespołem dorosłych (nauczycieli, wychowawców               
i pracowników szkoły) mają styczność.  Już pomi-
jam ten obszar w sumie oczywisty, choć nie prosty, 
że rodzice też powinni między sobą współpraco-
wać.  
 

- OK. A jak kiedyś wyglądała szkoła?  
 

- Na pewno nie była tak ładna jak teraz. Macie 
bardzo ładne boiska. Ja pamiętam szutrową                
bieżnię, trawiaste boisko oraz drugie boisko przy 
targu, które zimą zmieniało się w lodowisko (jeśli 
był mróz). 

Nie było żadnego placu zabaw, ale za to na 
obecnym placu, który jeszcze niedawno był                 
parkingiem przed szkołą, mieliśmy boisko do                
koszykówki. Było dużo ławek i na przerwach                
w ładne, bezchmurne dni przesiadywaliśmy              
właśnie tam.  To, czego można zazdrościć mojemu 
pokoleniu, to stołówka. Każdy mógł zjeść w szkole 
ciepły posiłek. Pamiętam, że były naprawdę 
smaczne i dostawaliśmy w szkole szklankę                   
ciepłego mleka.   

Sale się nie zmieniły specjalnie. Też są ładne,  
ale dużo bardziej nowoczesne. Macie też teraz             
ładniejsze wyposażenie. Bardzo podobają mi się 
dobudowane sale lekcyjne w nowym skrzydle. 

Są jednak trzy rzeczy, które w moim przekona-
niu nie zmieniły się przez te wszystkie lata. Pierw-
sza to gorąco panujące w szkole w okresie letnim. 
Teraz macie rolety, kiedyś były tylko zasłonki.  ► 
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fot. www.lopacinskichswiat.pl 

► Druga to łazienki. Choć wyposażenie                    
jest nowsze, to jednak cały czas sprawiają mało 
przyjazne wrażenie. Trzecia - to cały czas za mała 
sala gimnastyczna. 

 

- Był inny system oceniania? 
 

- Za moich czasów, jeśli dobrze pamiętam,               
od pierwszej klasy obowiązywał system oceniania 
2—5. Później wprowadzono skalę 1—6. Nie było 
ocen opisowych. Mam też wrażenie, że dużo              
więcej mieliśmy zadawane. Bardzo dużo pisaliśmy 
wypracowań z polskiego. Drugim językiem obcym 
w szkole był język rosyjski. No i oczywiście nauka 
w szkole podstawowej trwała osiem lat, a nie 
sześć— jak to jest obecnie. 

 

- Dobrze. A jaki był twój ulubiony przedmiot 
w szkole? 

 

- Miałam to „szczęście”, że nauka przychodziła 
mi dosyć łatwo. Musiałam pilnować się na                
polskim, żeby nie polec na ortografii. Cała reszta 
jakoś bez większych problemów była 
„odgarniana”. Do końca szkoły podstawowej            
miałam co roku świadectwa z czerwonym                    
paskiem, a w ostatniej klasie pisałam prawie rów-
nocześnie trzy olimpiady przedmiotowe.                         
Z matematyki, przyrody i chemii. A poza tym          
jeszcze jeździłyśmy reprezentacją szkoły                      
na rozgrywki koszykówki, którą trenowałam               
na zajęciach SKS od szóstej klasy.  

Nie miałam jednego ukochanego przedmiotu. 
Tym, w czym czułam się najpewniej i co też stało 
się taką trampoliną dalej w moim życiu, to myślę, 
że była matematyka i sport (WF).  To się może             
wydać dziwne mojemu synowi, ale ja uwielbiałam 
zagadki matematyczne. To główkowanie, docho-
dzenie do wyników, sprawdzenie siebie.  Kto wie 
może jednak miałam ulubiony przedmiot                         
w szkole? 

Na WF byłam raczej powyżej średniej, ale już na 
treningach z kosza czułam się rewelacyjnie. Nie 
chodzi o sam wysiłek, ale też o możliwość spędza-
nia czasu z rówieśnikami z innych klas. Nikt nas 
nie oceniał, a wszystko, co udało nam się osiągnąć, 
było dużo ponad dotychczasowe standardy Błonia. 
Jeździłyśmy na mecze po całej Warszawie, walcząc 
z reprezentacjami szkół sportowych. Moje                     
największe i najtrwalsze przyjaźnie i znajomości 
szkolne są właśnie z tego okresu. 
 

- Ostatnie pytanie. Twój ulubiony nauczyciel? 
 

- Lubiłam chyba większość kadry, która mnie 
uczyła. Choć z perspektywy czasu muszę przy-
znać, że co niektórzy mogli wybrać inną strategię 
współpracy z uczniami.  

▲ Problem za małej sali gimnastycznej jest najczęściej 
wymienianym przez naszych rozmówców. 

Były takie osoby, które głównie krzyczały               
na dzieci. Były też takie, które nie były w stanie 
wykrzesać z siebie żadnej pochwały. Byli nauczy-
ciele, którzy faworyzowali jakieś pojedyncze              
osoby w klasie, resztę traktując z góry. Mnie to             
w sumie specjalnie nie przeszkadzało, ale były 
osoby, które bardzo takie sytuacje przeżywały. To 
były jednak inne czasy i inna świadomość tego, 
czym jest misja nauczania dzieci.   

Na całe szczęście tych nauczycieli 
„zrodzonych” z pasji i z pasją w głosie była jednak 
WIĘKSZOŚĆ.  

Do dzisiaj nie mogę zapomnieć porywających 
lekcji języka polskiego Pani Aldony Warownej 
[Cyranowicz—dop. red.]. W jej wykonaniu                
prezentacja zawiłości ojczystej gramatyki była 
majstersztykiem, a omawianie lektur było zawsze 
przyjemnością. Choć nie odnalazłam w sobie zdol-
ności lingwistycznych, to jednak bardzo lubiłam 
lekcje języka rosyjskiego z Panią Alicją Misiak.  
Porywała entuzjazmem i uśmiechem. I aż się             
spinałam, żeby „nie dać plamy”, bo przecież tak 
się starała. Bardzo lubiłam chemię z Panią Kogut            
i przyrodę z Panią Podymą. Na ich lekcjach tyle 
się działo i widać było jak dużo wysiłku wkładały 
w to, żeby jak najlepiej przekazać nam swoją            
wiedzę. Duży wpływ na mnie miał też młody               
nauczyciel WF, który zdecydował się wytrenować 
w szkole grupę koszykarzy. Pan Sławomir                   
Kołaczek. Siłą rzeczy w jego towarzystwie spędza-
liśmy najwięcej czasu, bo i WF, i treningi oraz        
turnieje. Choć wśród nauczycieli i uczniów pano-
wały różnorodne opinie na jego temat, to jednak 
fakt, że to właśnie dzięki jego zajęciom udawało 
nam się z sukcesem reprezentować szkołę, na 
zawsze pozostanie w mojej pamięci. ► 
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► W końcu, co pamiętać, jak nie sukcesy?! Poza 
tym był jednym z niewielu nauczycieli, z którym 
mogliśmy porozmawiać na wszystkie nurtujące nas 
tematy. Był też chyba jednym z pierwszych,                      
to chyba jednak taka specyfika nauczycieli                         
od wychowania fizycznego(?), który próbował nam 
pokazać, że oprócz nauki przedmiotów jest                      
również inna strefa życia szkolnego i aktywności 
fizycznej, której nie wolno zaniedbywać. 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Dla własnego zdrowia psychicznego. Trzeba 
umieć znaleźć dystans do problemów. Trzeba na-
uczyć się walczyć ze swoimi słabościami fizycz-
nymi. Trzeba umieć współpracować z ludźmi tak 
różnymi, a jednocześnie tak potrzebnymi, żeby 
osiągnąć wspólnie sukces.   

Dziękuję ci za te wszystkie pytania. Zmusiłeś 
mnie do refleksji i przypomniałeś o wielu świet-
nych momentach mojego życia. ▪ 

 

Ze swoją mamą Iwoną rozmawiał                               
Łukasz Kępka.   

MOJE LOSY ZNÓW POŁĄCZYŁY SIĘ Z „DWÓJKĄ”MOJE LOSY ZNÓW POŁĄCZYŁY SIĘ Z „DWÓJKĄ”MOJE LOSY ZNÓW POŁĄCZYŁY SIĘ Z „DWÓJKĄ”   

O swojej nauce w Szkole Podstawowej Nr 2 
opowiada nam Pani Justyna Oczkoś—
wychowawczyni klasy 2c. 

 

Swoją przygodę ze Szkołą zaczęłam                             
pod koniec lat osiemdziesiątych. Rozpoczęłam  
naukę w klasie pierwszej jako sześciolatek, co było 
w tamtych czasach rzadkością. 

Urząd Dyrektora piastował wówczas Pan Jerzy 
Gutkowski, a wychowawcami były panie:                       
Henryka Pietraszek w klasach 1—3  i Pani Aldona                       
Warowna (obecnie pani Dyrektor Aldona                       
Cyranowicz)  w klasach 4—8. 

Niezmiernie miło mi jest pracować z nauczy-
cielami, którzy uczyli mnie jako dziecko, choć               
do tej pory czuję tremę spotykając ich codziennie 
na szkolnych korytarzach. Do tej pory wspomi-
nam lekcje polskiego z Panią Aldoną Cyranowicz, 
zajęcia z języka rosyjskiego u Pani Ali Misiak,                
plastykę z Panią Ewą Bujak czy geografię z Panią 
Ireną Tekieniewską. 

Mimo upływu lat „Dwójka” zachowała swój                 
wyjątkowy klimat. Tak jak kiedyś, dzieci otaczane 
są opieką, ciepłem, traktowane są podmiotowo. 
Jak dawniej, tak i teraz w szkole żywe są idee                 
głoszone przez Janusza Korczaka, patrona naszej 
Szkoły. 

Najmilej i z dużym sentymentem wspominam 
wszystkie szkolne wycieczki oraz zielone szkoły, 
które były prawdziwymi „szkołami w terenie”.             
Na takim wyjeździe nie tylko zwiedzaliśmy zakąt-
ki Polski, ale również uczestniczyliśmy w lekcjach 
prowadzonych przez naszych nauczycieli.  

Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszcza-
łam do warszawskiego IX Liceum im. Klementyny 
Hoffmanowej. Zdając maturę, wiedziałam już,               
że moja droga zawodowa będzie dalej związana 
ze szkołą. Wybrałam studia pedagogiczne                    
na Uniwersytecie Warszawskim.  

Po obronie pracy magisterskiej pracowałam             
w Przedszkolu w Warszawie, w szkole podstawo-
wej w Podkowie Leśnej i w błońskiej „Stokrotce”, 
aż moje losy znów połączyły się z „Dwójką”, tym 
razem już nie w roli ucznia, lecz nauczyciela klas 
1—3. 

Pęd do wiedzy, chęć nieustannego rozwoju, 
wytrwałość w dążeniu do celu – to wartości, które 
wyniosłam z „Dwójki”. ▪ 

 

[red.] 

▲▼ Pani Justyna Oczkoś (w ciemnozielonej koszulce) wraz              
z Panią Anetą Rosłoń—Nowak uczy klasę integracyjną 2c. 
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„Ja nie szukam, ja znajduję”. Pablo Picasso 

KOBIETA W WATYKANIEKOBIETA W WATYKANIEKOBIETA W WATYKANIE   

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Rozmawiamy z Panią Magdaleną Wolińską—
Riedi—absolwentką SP2 w Błoniu. 

Pytamy: Jak wspomina Pani „Dwójkę” i jak się 
potoczyły Pani dalsze losy? 

 
 

- Do naszej słynnej, błońskiej „Dwójki” uczęszcza-
łam przez osiem lat, w latach 1987-1994.  

Szkoła znajdowała się tuż obok mojego domu 
przy ulicy Traugutta. Z okna w kuchni, kiedy                       
w pośpiechu jadłam śniadanie, zerkałam na moich 
kolegów i koleżanki, którzy szli już na pierwszą                 
lekcję.   

Wspominam wciąż żywo moje najbliższe koleżan-
ki z klasy: Agatę Paczesną, Agatę Gutkowską,                 
Anię Guzik czy Karolinę Szymczak, z którymi los 
mnie połączył już w tamtych, pierwszych latach          
życia i z którymi do dziś pozostaję w kontakcie.  

Wspominam zarówno codzienność, taką jak gra         
w „dwa ognie” na szkolnym boisku czy zabawy               
w berka z chłopcami z klasy, jak również niezapo-
mniane podróże z moją klasą po Polsce, zwiedzanie 
fascynujących zakątków naszej Ojczyzny. Obrazy                
z tamtych chwil utkwiły mi w pamięci i pozostają            
w sercu do dziś.   

To były jedne z najpiękniejszych lat mojego życia. 
Ciekawe zajęcia prowadzone najpierw przez pierw-
sze trzy lata przez legendę naszej szkoły - Panią Hen-
rykę Pietraszek, która była jeszcze wychowawczynią 
mojego brata Wojtka, 9 lat starszego ode mnie! A na 
przerwach beztroskie chwile zabawy z rówieśnikami 
i poczucie bezpieczeństwa, które dawał i sam budy-
nek z boiskiem ogrodzonym i otoczonym zielenią,            
i moja wychowawczyni przez pięć lat podstawówki - 
obecna Dyrektor - pani Aldona Warowna 
[Cyranowicz]. Niezwykła osoba, pełna niespożytej 
energii i nieopisanej wręcz pasji do przekazania nam 
- uczniom - jak najwięcej, nie tylko samej wiedzy,           
ale także doświadczeń życiowych, poprzez wycieczki 
i wyjazdy, zielone szkoły i ciekawe spotkania. To    
była spuścizna, która we mnie pozostała do dziś, z jej              
pokładów, nawet czasem nieświadomie, czerpię              
nieustająco w moim obecnym, codziennym życiu.              
Bo to, między innymi, dzięki pierwszym krokom                  
w procesie kształcenia, właśnie w Szkole Podstawo-
wej Nr 2 w Błoniu, i „prowadzeniu za rękę” przez         
Panią Aldonę Warowną jestem dziś tym, kim jestem.  

Po zakończeniu szkoły podstawowej dostałam się 
do Liceum imienia Mikołaja Kopernika w Warsza-
wie, z wykładowym językiem angielskim.  

Potem skierowałam swe kroki na italianistykę 
na Uniwersytet Warszawski.  

Los rzucił mnie do Rzymu, w 2000 roku, jako 
wolontariuszkę Wielkiego Jubileuszu z Janem 
Pawłem II. Wtedy jeszcze nie przypuszczałam,            
że wyjdę za mąż za szwajcarskiego gwardzistę,        
że Watykan stanie się moim domem, że najbliż-
szym sąsiadem będzie dla mnie Ojciec Święty                 
i że moje życie splecie się z losami trzech                      
dotychczasowych papieży.  

Podczas życia w Watykanie urodziłam dwie 
córeczki, Melanię (7 lat) i Marynię (5 lat), które 
ochrzcił Papież Benedykt XVI.  

Skończyłam w międzyczasie historię Kościoła 
na Uniwersytecie Gregoriańskim i Akademię            
Dyplomatyczną PISM w Warszawie.  

Od roku jestem Korespondentką Telewizji            
Polskiej w Rzymie i w Watykanie. Przygotowuję 
relacje i materiały dla Wiadomości TVP1                            
i dla innych kanałów informacyjnych. Życie                 
w Watykanie jest niezwykłe, dające poczucie             
bezpieczeństwa i na pewno dużej wyjątkowości. ▪ 

 

 

Opowiadała Pani Magdalena Wolińska—Riedi. 

▲ Pani Magdalena Wolińska—Riedi służbowo                           
i prywatnie. 
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ABSOLWENCI XXI WIEKU 

„Często chwalimy odległą przeszłość, a nie doceniamy współczesności”. Tacyt 

CODZIENNIE ODKRYWAMCODZIENNIE ODKRYWAMCODZIENNIE ODKRYWAM   

Rozmawiamy z Panią Aleksandrą Gzyra-
Abdelhalim—absolwentką naszej szkoły. 

 

Szkołę podstawową skończyłam w 2005  roku, 
dokładnie dziesięć lat temu. Sześć lat w „Dwójce” 
wspominam bardzo pozytywnie. Zawsze lubiłam 
chodzić na lekcje, brać udział w dodatkowych               
zajęciach, konkursach, na dodatek byłam dobrą 
uczennicą, więc  chodzenie do szkoły sprawiało mi 
dużą przyjemność. Przez te sześć lat miałam wspa-
niałych nauczycieli, a przede wszystkim dwie           
cudowne wychowawczynie, najpierw Panią               
Aleksandrę Witek, a następnie obecną Panią                
dyrektor, Panią Aldonę Cyranowicz. Ciągle pamię-
tam, jak ciężko było mi się z nimi rozstać, kiedy 
rozpoczynałam dalszą naukę w gimnazjum. Do tej 
pory często odwiedzam je w szkole. Lubię zaglądać 
do „Dwójki”, żeby od czasu do czasu zobaczyć,             
co się tam zmieniło. 

Po ukończeniu gimnazjum w Błoniu,               
skończyłam Dwujęzyczne Liceum im. Miguela de 
Cervantesa w Warszawie, a następnie obroniłam 
licencjat na kierunku iberystyka na Uniwersytecie 
Warszawskim.  

W tym roku zaczęłam dzienne studia drugiego 
stopnia, również na kierunku filologia                
hiszpańska ze specjalizacją tłumaczeniową.            
Kolejny rok z rzędu jestem też laureatką stypen-
dium rektora dla najlepszych studentów.              
Pracuję, ucząc języka hiszpańskiego. Prywatnie,             
od dwóch lat jestem żoną Egipcjanina, z którym 
razem podróżujemy po świecie. 

 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Do tej pory wspólnie z mężem zwiedziliśmy 
Włochy, Egipt i w tym roku Indie. Ja sama                    
kilkakrotnie byłam w Hiszpanii. Co ciekawe,              
nigdy nie korzystamy z ofert biur podróży,                
zawsze sami organizujemy nasze wyjazdy.                 
Kupujemy bilety w wybrane miejsce i dalej planu-
jemy zwiedzanie miejsc, które nas zainteresują. 
Dzięki temu każdy wyjazd to duża przygoda.            
Mogłabym opowiadać o tym bardzo długo.              
Zawsze też udaje nam się „odkryć” różne cieka-
wostki dotyczące miejsc, które odwiedzamy.                
W taki sposób, będąc w Dżodhpurze w Indiach                  
i zwiedzając pałac Umaid Bhawan,  odkryliśmy, 
że autorem wielu znajdujących się tam obrazów 
oraz projektów jest Polak Stefanan Norblin,                    
w Polsce nie zbyt dobrze znany. Poza tym samot-
ne podróżowanie po Indiach jest jedną wielką 
przygodą:) Na stacjach pociągów można się łatwo 
zgubić, szukając odpowiedniego peronu, a także 
nie doczekać na swój pociąg, ponieważ opóźnie-
nia potrafią osiągać nawet 29 godzin. Również            
w czasie pobytu w Indiach dowiedziałam się               
dopiero, co naprawdę oznacza pikantne jedzenie 
oraz prawdziwe korki na drogach.  

 

Pozdrawiam serdecznie,                                            
Aleksandra Gzyra—Abdelhalim  

▪ 

Jeżeli macie pytania do Pani Aleksandry Gzyra—
Abdelhalim, piszcie: diamir72@o2.pl 
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ABSOLWENCI XXI WIEKU 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

OD PRZEDSZKOLA               OD PRZEDSZKOLA               OD PRZEDSZKOLA                  

☺ Dwóch chłopców rozmawia w przedszkolu: 
- Mój tata pływa w marynarce! - chwali się      

pierwszy. 
- A mój w kąpielówkach! - odpowiada drugi. 

 
☺ Na lekcji. Uczeń wygląda przez okno.  
Nauczyciel: Czego tam szukasz? 
 Uczeń: Powietrza. 

☺ Nauczycielka oddaje Jasiowi zeszyt                         
z wypracowaniem domowym: 
- Jasiu, same błędy! Znów niedostateczny! 
Myśli sobie Jaś: „Biedny tata”. 
 
☺ Szef zatrudnia nową osobę: 
- Potrzebujemy przede wszystkim ludzi                       
odpowiedzialnych… 
- To się doskonale składa—odpowiada                       
dziewczyna.—W poprzedniej pracy jak coś się 
złego stało, zawsze mówili, że to ja jestem za to 
odpowiedzialna. ▪ 
 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a) 

„Czas przynosi radę. Należy oczekiwać jej cierpliwie. Bywa, że trzeba zawierzyć chwili”. Friedrich Schiller 

Z UŚMIECHEM NA TWARZYZ UŚMIECHEM NA TWARZYZ UŚMIECHEM NA TWARZY   

Rozmawiamy z  Panią  Małgorzatą                                 
Wiśniewską—absolwentką SP2 w roku 2005,             
rówieśniczką Pani Aleksandry Gzyra—
Abdelhalim. 

Pani Małgorzata uczęszczała do klasy integracyj-
nej, której wychowawcą w klasach 1—3                            
była Pani Magdalena Rak, a w klasach 4—6—Pani               
Mariola Siedlecka. 

 

- Jak wspomina Pani Szkołę Podstawową Nr 2? 
 

- Z perspektywy czasu muszę przyznać,                       
że ze wszystkich szkół, do których uczęszczałam,           
to właśnie „Dwójkę” wspominam najlepiej. Bardzo 
miło wspominam spędzone tam sześć lat,                       
w szczególności szkolne konkursy i spektakle,                   
w których bardzo lubiłam brać udział. Także moja 
klasa, wycieczki,  nauczyciele i wychowawcy               
bardzo miło zapadli mi w pamięci. Z niektórymi 
osobami z klasy mam kontakt do dziś. Do tej szkoły 
chodził także mój tata, dlatego zawsze będę wspo-
minać ją z sentymentem i uśmiechem na twarzy. 
Może też trochę dlatego, że kojarzy mi się                              
z beztroskim dzieciństwem. 

 

- Jak potoczyły się Pani dalsze losy? 
 

- Po skończeniu „Dwójki” wybrałam Gimnazjum 
Nr 1 w naszym mieście. Później chodziłam                        
do VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie,              
a po zdaniu matury rozpoczęłam studia. Aktualnie 
studiuję socjologię i ekonomię na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.           
Na studiach radzę sobie nieźle, otrzymuję nawet 
stypendium, pracuję też w dorywczo w kawiarni             
i nadal zastanawiam się, co chciałabym robić                     
po skończeniu studiów… ▪  

[red.] 

▲ Pani Małgorzata (pierwsza od lewej strony) jako piąto-
klasistka na zielonej szkole w Pieninach—kwiecień 2004 r. 

▲ Uczniowie klas piątych występujący w integracyjnym 
przedstawieniu wielkanocnym „Gdy szukasz Boga,               
popatrz na ludzi”. Pani Małgorzata (w pierwszym rzędzie, 
czwarta od lewej strony) grała rolę Jezusa—kwiecień 2004 r. 
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PRZYSZŁOŚĆ? 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

Jak wyobrażaliśmy sobie „szkołę za 20 lat” piętnaście lat temu?                                                                                                         
Nasze marzenia już się spełniły czy powinniśmy poczekać jeszcze pięć lat na ich spełnienie? 

SZKLANE ŚCIANY, WINDA I SZAFKISZKLANE ŚCIANY, WINDA I SZAFKISZKLANE ŚCIANY, WINDA I SZAFKI   

W 2000 roku, z okazji 25 rocznicy nadania szko-
le imienia, napisaliśmy wypracowania na temat 
„Nasza szkoła za 20 lat—czy to tylko marzenia?”. 
Sprawdźmy… 

 

NASZA SZKOŁA ZA 20 LAT 
 

 Wyobrażam sobie, że nasza szkoła za 20 lat              
będzie miała ściany ze szkła, a zamiast schodów   
będzie winda lub schody ruchome. Zamiast książek 
będą komputery przenośne i nie trzeba będzie 
dźwigać ciężkich plecaków. Woźne zastąpią roboty. 
Nie będą potrzebni ochroniarze.  

Chcąc wejść do szkoły, trzeba będzie mieć               
identyfikator i przejść przez specjalną bramę                       
z wykrywaczem narkotyków i innych używek.             
Klasy i korytarze będą duże i przestronne,                           
i nie będzie już ścisku.  

Każdy będzie miał osobistą szafkę. Komputery 
nauczycieli będą podłączone do komputerów 
uczniów.  

Wszyscy będą bardziej życzliwi i uśmiechnięci.  
Naokoło szkoły będzie dużo zieleni i kwiatów. ▪ 
 

Karolina Dębiec (5c) 
 

SZKOŁA PRZYSZŁOŚCI  
 

Szkoła przyszłości powinna być taką szkołą,              
do której uczeń nie boi się chodzić. W której nauczy-
ciele rozumieją uczniów i traktują jak własne dzieci. 
Powinniśmy czuć się jak w domu, ponieważ              
większość dnia spędzamy na zajęciach. Klasy                 
mogłyby być większe, wtedy każdy uczeń miałby 
swoją ławkę. Wystrój klasy zależałby tylko od nas. 
Powinniśmy wszystkie podręczniki zostawiać                    
w klasie, a nie nosić do domu. Wszystkie pracownie 
powinny być dobrze wyposażone, dotyczy to głów-
nie komputerów. W każdej szkole powinien być              
basen, boisko do piłki nożnej, siłownia i duża sala 
gimnastyczna.  Chciałbym, aby każdy uczeń posia-
dał szafkę na ubrania. Niezbędna jest też stołówka. 
Nauczyciele powinni organizować dużo wycieczek. 
Cieszyłbym się, gdyby były schody ruchome                  
lub windy i większe korytarze. Co do czytelni,                 
to wszystkie lektury powinny być nagrywane                   
na kasety. Nie powinno być takich ocen, jak jedynki 
i dwójki. Nagrody za naukę powinien dostawać 
każdy. 

Myślę, że takiej szkoły doczekają się moje dzieci. ▪ 
 

Michał  Felczak (4a) 

▲ „Szkoła wczoraj, dziś i jutro”-  Natalia Sobczak (5c) 

▲ „Szkoła wczoraj, dziś i jutro” - Klaudia Mączyńska (6b) 

▲ „Szkoła wczoraj, dziś i jutro”-  Gabrysia Bracik (5a) 

A jakie są Wasze wyobrażenia szkoły za pięć lat? 
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PRZYSZŁOŚĆ? 

Jak wyobrażają sobie szkołę swoich marzeń dzieci z grup zerowych                                 
Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 3 w Błoniu? 

JUTRO...JUTRO...  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Chciałbym, żeby w szkole można było jeździć           
pociągiem. (Erwin) 

▲ Chciałbym, aby w szkole rozdawali lody. (Alan) ▲ Chciałbym, aby moja szkoła była na wodzie. (Paweł) 

▲ Chciałbym, by w szkole był mały sklepik z pamiąt-
kami zwierząt z różnych krajów i zagroda z kozą. 
(Michał) 

Serdecznie dziękujemy Paniom wychowawczyniom 
grup zerowych oraz Pani Agnieszce Adamskiej—
Kolano za udostępnienie wypowiedzi i prac plastycz-
nych dzieci! Kolejne prace na następnej stronie. ► 

JAKA POWINNA BYĆ SZKOŁA? 
 

 „Szkoła powinna być kolorowa”. (Szymon) 
 „W szkole powinno być dużo zabawek”. 

(Michał) 
 „W szkole marzeń jest basen”. (Dawid) 
 „Powinny być kwiaty”. (Agata) 
 „Powinien być ogródek”. (Wiktoria) 
 „Mają rosnąć truskawki”. (Oliwia) ▪ 

 „Chciałabym, żeby było dużo przerw”. (Ania) 
 „Żeby w szkole rozdawali słodycze”. (Mateusz) 
 „Chciałbym, żeby zawsze w szkole była piłka”. 

(Xawery) 
 „W szkole marzeń powinny być smaczne posił-

ki. Dookoła szkoły dużo zieleni i kwiatów”. 
(Natalka) 

 „W szkole kolory owoców i pierników.                    
Nauczyciele bardzo mili, słodkie posiłki.                      
W szkole powinien być basen”. (Iga) 

 „Na ścianach powinny być kotki. Nauczyciele 
przebrani za kotki. W szkole ma być dużo ksią-
żek i ściany koloru pomarańczowego”. (Oskar) 
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PRZYSZŁOŚĆ? 

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Szkoła marzeń Wiktorii. ▲ Szkoła marzeń Nadii. 

▲ Szkoła marzeń Maćka. ▲ Szkoła marzeń Szymona. 

▲ Szkoła marzeń Filipa. 

 

 „Moja szkoła marzeń powinna mieć                                 
w ogrodzie domek na drzewie, boisko i miłego 
trenera; wielką tablicę i automat z pepsi                  
na stołówce”. (Maciek) 

 „W mojej szkole marzeń chciałabym mieć           
dużo przyjaciółek i kolegów, dostawać same 
piątki i szóstki. Szkoła musi być bardzo              
kolorowa”. (Ania) 

 „Szkoła musi być duża i żółta z windą i base-
nem, książkami i salą, w której można się 
uczyć o Kosmosie”. (Karol) 

 „Szkoła moich marzeń musi być duża i piękna               
i żeby dzieci uśmiechały się do pani”. (Magda) 

 „W szkole moich marzeń powinno być cicho”. 
(Nadia) 

 „Obok szkoły moich marzeń będzie łąka, dużo 
kwiatów i zjeżdżalnia z zakrętami”. (Filip) 

► 

 „W mojej szkole marzeń powinny być ścianki 
wspinaczkowe, basen z ciepłą wodą, winda            
zamiast schodów i miłe nauczycielki”. (Szymek) ▪ 
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PRZYSZŁOŚĆ? 

Jak widzą wymarzoną szkołę uczniowie klas trzecich? 

WYMARZONA SZKOŁAWYMARZONA SZKOŁAWYMARZONA SZKOŁA   

 BEZ KŁÓTNI  

Szkoła moich marzeń powinna być takim                   
miejscem, w którym dobrze się czuję i do którego 
chętnie przychodzę. Nie powinno być kłótni, bijatyk    
i wyśmiewania się z innych dzieci. Wszyscy powin-
ni się lubić.  

W mojej wymarzonej szkole byłby basen,                        
z którego korzystalibyśmy na wuefie i po zajęciach 
lekcyjnych. Klasy byłby duże i przestronne, wesołe             
i kolorowe. Klasa, w której uczy się przyrody,                
wyglądałaby jak dżungla, na ścianach wisiałby       
zdjęcia tygrysów, żyraf i słoni. Sala gimnastyczna 
byłaby tak duża, żeby zmieściła się w niej mini – 
siłownia i boisko do gry w „dwa ognie”. 

Budynek szkoły byłby niebieski w zielone              
wzorki. Przed szkołą byłaby trawa, na której                   
w czasie przerwy moglibyśmy sobie poleżeć                  
lub pobiegać i nikt by na nas za to nie krzyczał. 

Mam nadzieję, że innym moje marzenie się                   
spodoba. ▪ 

Mateusz Kobierecki (3c) 

WESOŁO 

Jaka miałaby być ta wymarzona szkoła?                     
Na pewno niemal zupełnie inna niż rzeczywista.        
Już wizualnie powinna się odróżniać od wszystkich 
innych budynków wesołą kolorystyką i otoczeniem.  

Duże, przestronne sale lekcyjne, dobrze wyposa-
żone. Kilkunastoosobowe klasy. Miejsca do odpo-
czynku, nieduże pokoiki, dające możliwość spokoj-
nego zjedzenia kanapki, pogadania z przyjaciółmi,  
a nawet posłuchania ulubionej piosenki. Obiekty 
sportowe najwyższej klasy, boisko tenisowe. Dzieci 
biegałyby w niej w radosnych podskokach, niosąc  
w małych plecaczkach niewielkie smakołyki.             
Książki, zeszyty i cała zawartość dzisiejszego                   
plecaka leżałaby w szafce szkolnej.  

Nauka odbywałaby się tylko na terenie                
szkoły, nikt nie zadawałby prac domowych.  

Wspaniałe zajęcia pozalekcyjne powodowałby,                
że każdy uczeń kochałby swoją szkołę. Każdemu,             
kto miałby jakąś trudność w opanowaniu materiału, 
pomocą służyliby nauczyciele, pedagodzy, studenci 
– wolontariusze.  

Chciałabym, żeby na przerwie działał radiowęzeł 
szkolny z dobrą muzyką. ▪ 

Paulina Nowicka (3c) 

TAKA POWINNA BYĆ SZKOŁA! 

▲ Zajęcia praktyczne. 

▲ Zajęcia na świeżym powietrzu. 

▲ Dużo wycieczek! Piotrek Siedlecki (3a) 

fot. Archiwum SP2 
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PRZYSZŁOŚĆ? 

Zapraszamy do zagrania w grę planszową SZKOŁA MARZEŃ! 

JAK DOTRZEĆ DO SZKOŁY MARZEŃ?JAK DOTRZEĆ DO SZKOŁY MARZEŃ?JAK DOTRZEĆ DO SZKOŁY MARZEŃ?   
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Instrukcja gry:  

Zaczynacie grę w polu START. Pierwszy wyrusza ten, kto wyrzuci             
kostką dwa oczka. Potem wyrzuceniu kostką określonej liczby oczek,                    
poruszacie się tyle pół do przodu, ile wskazała kostka. Wykonujecie            
zadania. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do SZKOŁY MARZEŃ! 

Rys. pola „Szkoły marzeń”: Maja Rosińska (3c) 
Wykonanie i pomysł: praca zbiorowa 

START 

Pole „5” - zapomniałeś  
wziąć z domu plecaka.                               
Wracasz na START. 

Pole „12” - otrzymałeś 
celującą ocenę ze spraw-
dzianu z matematyki. 
Przesuwasz się  sześć pól 
do przodu. 

Pole „16” - przewróciłeś się na placu zabaw             
i zraniłeś się w kolano. Musisz iść do lekarza. 
Stoisz dwie kolejki. 

Pole „20” - Twoja przyjaciółka 
zaprosiła Cię na urodziny. 
Otrzymujesz dodatkowy rzut 
kostką. 

Pole „24” - zapomniałeś odrobić pracę 
domową z przyrody. Podajesz nazwę 
krainy geograficznej, w której leży 
Błonie. Jeżeli nie znasz, cofasz się               
o 4 pola. 

Pole „28” - zająłeś I miejsce 
w konkursie plastycznym 
na temat historii szkoły. 
Przesuwasz się 5 pół                    
do przodu. 

Pole „32” - otrzymałeś                      
jedynkę ze sprawdzianu              
z historii. Aby ją poprawić, 
podajesz imię i nazwisko 
pierwszego dyrektora SP2. 
Jeżeli nie znasz, czytasz  
informacje na 3 str. gazetki. 

Pole „48” - okazuje się, 
że zgubiłeś legityma-
cję szkolną. Aby ją 
odnaleźć, cofasz się o 5 
pól. 

Pole „38” - otrzymujesz 
stypendium naukowe. 
Masz ponowny rzut  
kostką. 
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SZKOLNY TURNIEJ ŁAMIGŁÓWKOWY 

First come, first served! 

Rozwiązuj łamigłówki i zdobądź ocenę z języka angielskiego! Rozwiązania przekazuj swojemu nau-
czycielowi. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie otrzymasz „+”. Za trzy poprawnie rozwiązane 
zadania otrzymasz ocenę „5”. Najwytrwalsi łamigłówkowicze otrzymają dodatkowe nagrody.                                 
W tym miesiącu tematem przewodnim są to SZKOŁA.  Powodzenia! Good luck! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. A stick of white soft rock you use for writing on a blackboard. 

2. A thing you use for measuring or drawing straight lines. 

3. A place in a school where you have your lunch. 

4. A book with a list of words in alphabetical order. 

5. The school subject about kings and queens. 

6. A small cupboard in a school where you leave your clothes and books. 

7. A place in a school where you borrow books. 

8. A tool for cutting paper. 

9. The school subject about numbers, shapes, etc.  

10. A school object you use for removing pencil marks from paper.  

11. A place in a school where you spend brakes. 

                         

Opracowała p. Olga Stojanowska (nauczyciel). 
 

 
 
 
 
 
 
 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENTSCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT  

Podajemy poprawne rozwiązania                 
łamigłówek z marcowego numeru                
gazety. 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOUR-
NAMENT (wersja polska) 

1. Grecja     2. Cypr     3. Austria     4. Słowacja                   
5. Hiszpania     6. Irlandia     7. Włochy                           
8. Rumunia       9. Litwa        10. Węgry                         
11. Łotwa         12. Estonia    13. Finlandia 
HASŁO: Unia Europejska 

                                

      1                         

  2                             

      3                         

        4                       

  5                             

6                               

7                               

      8                         

  9                             

10                               

  11                             

                                

Większość opublikowanych w tym numerze zdjęć 
pochodzi z archiwum SP2. 

Redakcja serdecznie dziękuje Pani Alicji Misiak             
za pomoc w identyfikacji klas i osób przedstawionych na 
zdjęciach.  
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OD REDAKCJI:  

 

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 do naszych rozmów-
ców. Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                    
lub na łamach gazety. 

   

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

"(...) sędziowie sami są dziećmi i wiedzą, jak trudno jest nie zrobić nic złego i wiedzą,                             
że każdy się może poprawić, jak chce i stara się, że by się poprawić."  

Janusz Korczak 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Czekamy na Wasze prace. 
 Można je przekazywać osobiście opiekunowi  

redakcji, redaktorom lub przesyłać na adres                  
internetowy: diamir72@o2.pl  

 

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

Zespół redakcyjny: Marta Bajda, Michał Gutowski, Klaudia Kurowska, Janina Paradowska,                  
Karolina Siedlecka, Piotr Siedlecki, Oliwia Sionek, Oliwia Sobieszek, Dominika Wałęka,                     
Maria Wodnicka 

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: poniedziałek, godz.14.30 (czytelnia)                       

 

Zdjęcie przedstawia grupę uczniów klasy 6b 
wraz z nauczycielką. Zostało wykonane w roku 
szkolnym 1983/84.  

Jak się nazywa nauczycielka i jakiego            
przedmiotu uczyła w 1983 roku?  

 

Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 
do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl  

 

Podajemy rozwiązanie marcowej zagadki                     
fotograficznej. Fotografia przedstawia twierdzę 
Modlin. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. archiwum domowe 


