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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Kolejny rok szkolny już za nami. Nie ma              
chyba nikogo, kto nie cieszyłby się z wakacji—
niezależnie od tego, czy spędza je w domu,                        
czy podróżując po różnych zakątkach Polski                    
lub przebywając za granicą.  

W numerze gazety, który teraz Wam                            
przekazujemy, sporo jest o podróżach, nie tylko 
wakacyjnych, ale również i tych, które odbyliście 
z rodzicami lub razem z kolegami i koleżankami 
z klasy w ostatnich miesiącach roku szkolnego. 
Wyprawę dookoła świata zakończyła też rodzina 
Łopacińskich.  

Swoimi wspomnieniami cofamy się do uro-
czystości jubileuszowych szkoły, które odbywały 
się pod koniec maja. Była to okazja do wspólne-
go spotkania absolwentów różnych roczników. 
My jeszcze tworzymy to, do czego będziemy  
mogli wracać po latach spędzonych w szkole. 
Jakie będą te wspomnienia? 

Dla tych, którzy lubią się pośmiać i pogłów-
kować przy łamigłówkach, również przygotowa-
liśmy coś miłego. Znajdziecie tu także wiersze, 
ciekawe informacje o tym, co dzieje się w Błoniu, 
i komiks, który tradycyjnie przygotowała dla 
Was Marysia. 

Przesyłajcie do nas swoje teksty i zdjęcia 
związane z Waszymi wakacyjnymi podróżami                      
i nie tylko. Jak zawsze zapraszamy do aktywnej 
współpracy z naszą redakcją! ▪ 

 

Mariola Siedlecka (opiekun redakcji) 

 

9 Rok szkolny z nauczycielami 

9 Jak przygotować się do zielonej szkoły? 

10 Uroki Podlasia 

11 Karkonoskie opowieści 

12 Humor wakacyjny 

13 Wsiąść pociągu... 

14 Nie tylko frytki... 

16 Weekend w Londynie 

17 Przyszłość jest prezentem... 

18 Literacki Dzień Matki 

18 Na lody! 

18 Dzień Dziecka 

19 Wakacyjna sonda 

19 Wakacje w Grecji  

20 Chorwackie marzenia 

20 U sąsiadów 

20 Na koniu 

21 W górach 

21 Nad morzem 

22 Na kontynencie kontrastów—ostatnia relacja 
z podróży dookoła świata rodziny Wojtka                      
Łopacińskiego z Torunia. 

25 Przygody Super Marchewki—komiks 

26 Niedługo wakacje! - łamigłówka 

27 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Przy Wodospadzie Szklarki—na zielonej 
szkole klasy 3b i 3c—maj 2015.  (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcie po lewej stronie: Przy kopalni „Podgórze”                         
- na zielonej szkole klasy 5a i 4f—czerwiec 2015.                             
(fot. Marta Marjańska) 

Zdjęcie po prawej stronie: Przy ognisku—na zielonej        
szkole klasy 3a i 4d—maj 2015. (fot. Maciej Grajber) 

▲ Zielona szkoła—czas, w którym możemy się lepiej poznać    
i zaprzyjaźnić. 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 85 lat minęło! 

6 List do pierwszoklasistki 

6 Twórz sztukę! 

7 Nasze Dni Błonia 

8 Wygraliśmy po raz drugi 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ W tym roku jubileusz szkoły był potrójny. 

fot. Mariola Siedlecka 

W dniach 29—31 maja hucznie obchodziliśmy jubileusz naszej szkoły. 

85 LAT MINĘŁO!85 LAT MINĘŁO!85 LAT MINĘŁO!   

▲ W piątek 29 maja prezentowaliśmy wcześniej przygoto-
wane układy taneczne. 

▲ Po prezentacjach tłumnie wyszliśmy na rynek. Tam spo-
tkaliśmy się z burmistrzem Błonia—p. Zenonem Reszką. 

▲▼ W szkole czekała nas móc atrakcji. Bawili się i mali,                    
i duzi.  

► 

PIĄTEK  
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Sobotnie uroczystości rozpoczęło przemówienie                               
p. dyrektor Aldony Cyranowicz. 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Była prezentacja multimedialna historii naszej szkoły, 
grał nasz szkolny chór pod opieką p. K. Chojnackiej. 

▲ W tłumie przybyłych gości szczególnie wyróżniali się 
absolwenci naszej szkoły z roku 1978:) 

▲Jak urodziny to i prezenty! Od Urzędu Miejskiego 
otrzymaliśmy tablicę multimedialną. 

► 

SOBOTA 

▲ A od p. Jacka Cieślaka – dyrektora Zespołu Szkół nr 1                              
otrzymaliśmy portret Janusza Korczaka narysowany przez 
absolwentkę naszej szkoły. 

▲ Każdy, kto chciał, mógł wygłosić przemówienie.                      
Pani dyrektor przedstawiła swoją dawną wychowawczy-
nię—p. Irminę Siniarską. 

► 
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WYDARZENIA 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Uczniowie klas starszych zaprezentowali inscenizację 
wierszy Jana Brzechwy. 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Oglądaliśmy przedstawienie o ufoludkach w naszej 
szkole. 

▲ W tym szczególnym dniu nawet mały chłopiec mógł                   
poczuć się burmistrzem naszego miasta. 

▲ Tak, to był radosny dzień! 

▲ Korytarze szkolne wypełniały piękne dekoracje związane 
z historią i dniem obecnym naszej szkoły wykonane przez 
nauczycieli. 

▲ Na tę okoliczność uczniowie wykonali maskotki związa-
ne z naszą szkołą, które brały udział w konkursie. 

► 

Opr. Klaudia Kurowska i Natalia Chruszcz (5d) 

A w niedzielę była uroczysta Msza św. w intencji zmarłych 
absolwentów i pracowników Szkoły. ▪ 
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TWÓRZ SZTUKĘ! 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Szkoła to nie tylko siedzenie w ławce i jedzenie kanapek na przerwach. To również rozwijanie naszych pasji                      
i zainteresowań, to rozmowy z kolegami, to poczucie sukcesu i porażki, bez których nie byłoby życia.  

LIST DO PIERWSZOKLASISTKILIST DO PIERWSZOKLASISTKI  

Błonie, 19. 04. 2015 r. 

Droga Aniu! 

Piszę do Ciebie ten list, ponieważ już niedługo, 
to znaczy we wrześniu, rozpocznie się nowy rok 
szkolny, a Ty, Aniu, zaczniesz naukę jako uczenni-
ca klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 2                          
z Oddziałami Integracyjnymi w Błoniu. 

Chciałabym Ci przede wszystkim przekazać 
kilka ważnych rzeczy, które przydadzą Ci się pod-
czas uczęszczania do szkoły. Chcę, aby te lata, które 
w niej spędzisz, były dla Ciebie pełne dobrych                     
doświadczeń. Nasza szkoła może wiele zaoferować 
nam, uczniom. Zapewnia bardzo dobrze zorganizo-
wane zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez                     
wykształconych i życzliwych dzieciom nauczycieli, 
z których dużo zapamiętujemy. Uczniowie naszej 
szkoły są twórczy, kreatywni i osiągają liczne                   
sukcesy, dzięki wsparciu pani dyrektor oraz pomo-
cy ze strony rodziców.  

Nasza szkoła jest szkołą integracyjną, wspierają-
cą rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami i dzięki 
temu promowane są wartości, takie jak: tolerancja, 
odpowiedzialność, uczciwość, obowiązkowość oraz 
patriotyzm.  

Regulamin szkoły jest obowiązkowy dla każde-
go ucznia, więc musisz się z nim dobrze zapoznać. 
Zachowuj się dobrze na lekcjach i przerwach.                       
Włączaj się w życie klasy i uczestnicz w różnych, 
ciekawych konkursach. Jeżeli ktoś Ci by dokuczał, 
zgłoś to nauczycielowi. Kiedy dostaniesz złą ocenę, 
staraj się ją poprawić, by nie pogorszyć się w nauce. 
Skup się w czasie trwania lekcji, czynnie uczestnicz 
w niej i  nie przeszkadzaj innym uczniom w zrozu-
mieniu tematu zajęć.  

Musisz wiedzieć, że nie będzie łatwo, więc ucz 
się systematycznie. Odrabiaj zawsze prace domo-
we, nawet gdyby zajmowało Ci to dużo czasu.  

Pamiętaj, że nie można ściągać od innych 
uczniów, ponieważ nauczyciel musi ocenić Twoją 
indywidualną pracę. Nie dawaj również odpisywać 
od siebie innym uczniom, dlatego, że Twój wysiłek 
mógłby być wykorzystywany przez kolegów                             
i koleżanki z klasy. Jeżeli czegoś nie wiesz, poproś 
o pomoc rodziców lub kogoś, kto Ci może pomóc.  

Jeżeli w trakcie trwania lekcji, nie będziesz 
czegoś rozumiała, poproś o pomoc nauczyciela, 
aby Ci to wytłumaczył.  

Na razie kończę, ale wkrótce napiszę, aby 
sprawdzić, co u Ciebie słychać. W wolnej chwili, 
proszę, napisz, jak sobie radzisz. Jeśli będziesz 
potrzebowała pomocy, służę wsparciem starszej 
koleżanki.  

Pozdrawiam serdecznie,  
Klaudia. 

 

PS. Zachęcam Cię do odwiedzenia strony                     
internetowej naszej szkoły, tam znajdziesz                         
wszelkie informacje na jej temat! ▪ 

TWÓRZ SZTUKĘ!TWÓRZ SZTUKĘ!TWÓRZ SZTUKĘ!   

Fotografia jest niezwykłą pamiątką. Warto 
upamiętniać wakacyjne chwile. Pewien artysta 
postanowił łączyć zdjęcia i tworzyć pomysłowe 
obrazy. 

Stephan McMennamy wykorzystał z pozoru 
zwyczajne fotografie do stworzenia prawdziwej 
sztuki. Połączył je w nowe obrazy - często                       
ironiczne. Jego niekonwencjonalne prace są coraz 
bardziej popularne w internecie.  

 

Źródło: Karolina Mężyk, Redakcja Radia Zet 

Macie własne pomysły na tego rodzaju zdjęcia? 
Wykorzystajcie je. Swoje łączone fotografie                   
przesyłajcie do nas, najciekawsze opublikujemy.▪ 
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WYDARZENIA  

Na Dniach Błonia 13 czerwca naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klas: 1d, 2a, 2c, 3d, 4a. 
Też tam byliście? Jak Wam się podobało? 

NASZE DNI BŁONIA NASZE DNI BŁONIA   

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▪ 

4a 2a 

1d 1d 

2c 2c 
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WYDARZENIA 

Nasza gazeta szkolna ponownie najlepszą gazetką szkół podstawowych w Polsce! 

WYGRALIŚMY PO RAZ DRUGI!WYGRALIŚMY PO RAZ DRUGI!  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ Forum Pismaków po raz drugi! 

▲ Warsztaty dla dziennikarzy ze szkół podstawowych. 

▲ Każda z nas prezentowała temat wiodący jednego z trzech 
numerów gazety przekazanych do konkursu. 

fot. Piotrek Siedlecki 

11 czerwca reprezentantki redakcji szkolnej 
Marta Bajda, Oliwia Sionek i Dominika Wałęka 
wraz z opiekunką gazetki p. Mariolą Siedlecką, 
pojechały  do Katowic na finał XX edycji presti-
żowego Ogólnopolskiego Konkursu Mediów 
Szkolnych MAM „Forum Pismaków”.  

Na trzydniowe spotkanie zostali zaproszeni 
laureaci konkursu z całej Polski. 

Najpierw przyjechaliśmy do ośrodka „Leśna 
Polana” w Szymocicach. Po kolacji przydzielono 
każdemu miejsce do spania w domkach kempin-
gowych. Niektórzy z nas, pewnie po długiej po-
dróży, od razu rzucili się na łóżko i zasnęli.  

12 czerwca po śniadaniu rozpoczęły się warsz-
taty dziennikarskie. Uczniów podzielono na trzy 
grupy (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły 
średnie). Nasza grupa miała zajęcia związane                         
z prowadzeniem wywiadu – po dobraniu się                           
w pary należało przeprowadzić wywiad związany 
z konkretnym tematem. Każda para miała napi-
sać, jak się przygotować do wywiadu i podać 
przykłady pytań zamkniętych i otwartych. 

Potem były warsztaty radiowe, na których                       
dowiedzieliśmy się, co to jest newsroom i kto tam 
pracuje. W parach opracowywaliśmy newsy                     
i tworzyliśmy próbne nagrania. 

Nie zabrakło czasu na wspólną zabawę,                         
a wieczorem  spędziliśmy przyjemne chwile przy 
ognisku. 

Ostatniego dnia po śniadaniu pojechaliśmy do 
Katowic na „Forum Gazet Szkolnych” i galę wrę-
czenia nagród. Na ten dzień zostały zaproszone 
również inne redakcje—laureaci poprzednich       
edycji konkursu. 

Przedstawiciele wszystkich szkolnych redakcji 
prasowych przygotowali stoiska reklamujące ich 
gazety, a potem spotkaliśmy się z redaktorem na-
czelnym redakcji ekonomicznej Polskiej Agencji 
Prasowej (PAP) - p. Maciejem Danielewiczem. 

Ostatnią częścią Forum była gala finałowa i do-
piero wtedy okazało się, że naszej gazecie jury po 
raz drugi z rzędu przyznało najwyższą liczbę 
punktów, co według regulaminu konkursu, daje 
nam tytuł Srebrnego Laureata Forum Pismaków.  

Wróciłyśmy do domu szczęśliwe, a ja jestem 
już ciekawa następnej edycji w roku 2016. ▪ 

 

Oliwia Sionek (5e) 

fot. M. Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

Koniec roku szkolnego—czas szkolnych wycieczek, ale także pożegnań z kolegami i nauczycielami. 

ROK SZKOLNY Z NAUCZYCIELAMIROK SZKOLNY Z NAUCZYCIELAMI  

Wrzesień wpisany jest w jesień. 
Szkolny dzwonek echo niesie, 
Wszyscy bardzo się radują 
I szybciutko do ławek wskakują. 
Pani dyrektor wszystkim pomaga, 
Bo program szkoły to wysiłek nie lada. 
Czy ten duży, czy ten mały 
Rozpoczyna edukacyjne zabawy! 
 

Język polski—świetna sprawa! 
Każdego nauczy językowa oprawa. 
Pani Iwona piękną mową pochłonięta, 
Bo zawsze jest uśmiechnięta. 
 

A matematyka—cóż liczenie… 
Nie każdy z nas lubi takie ćwiczenie. 
Pani Agnieszka jest cierpliwa 
I dla każdego ucznia życzliwa. 
 

Historia poważna sprawa - 
Pani Alicja o datach opowiada. 
 

Na przyrodzie wszystkiego słuchamy, 
Bo pani Irena sprawdza, czy nie gadamy. 

W– f to dopiero heca, 
Bo pan Piotr nam przyświeca. 
 

Plastyka to sztuka, tworzenie, 
A pani Ewa z nas się nie śmieje. 
 

Muzyka po korytarzu mknie niepostrzeżenie- 
To pianino pani Kasi niesie brzmienie. 
 

Język niemiecki to nie nasz ojczysty, 
Jednak pani Joanna sprawia, że jest przejrzysty. 
 

Język angielski w tych czasach to podstawa- 
Pani Jolanta świetnie go przedstawia. 
 

Religia jest modlitwą wielu narodów 
I ksiądz Jacek nie widzi w tym złych powodów. 
 

Na godzinie wychowawczej tematów jest wiele 
I nauka z panią Anią przebiega weselej. 
 

Każdy nauczyciel jest wspaniały 
A uczeń doskonały!!! ▪ 
 

Agata Marjańska (6a) 

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZIELONEJ SZKOŁY?JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ZIELONEJ SZKOŁY?  

Zielona szkoła to kilkudniowa wycieczka 
szkolna, często związana z programem nauczania 
klasy. 

Dlaczego warto, aby dziecko na nią pojechało? 
Przede wszystkim ma ono szansę usamodziel-

nienia się i integracji z rówieśnikami, jak też pozna-
nia ciekawych miejsc, nauczenia się nowych umie-
jętności. Nauka to nie tylko siedzenie w ławce! 

Kilkudniowa wycieczka dla niektórych dzieci, 
szczególnie tych, które po raz pierwszy wyjeżdżają 
bez mamy i taty, może być dużym wyzwaniem. Jak 
rodzic może przygotować do niej swoje dziecko? 

1. Dowiedzieć się informacji dotyczących                       
p r o g r a m u  i  o r g a n i z a c j i  w y c i e c z k i .                         
Omówić je z dzieckiem. Można przejrzeć                            
stronę internetową ośrodka. 

2. Powiadomić wychowawcę o wszelkich dole-
gliwościach zdrowotnych dziecka (ewentualnej 
diecie, podawanych lekach). 

Czyli coś dla                           

Rodziców! 

3. Co spakować? Wychowawca zapewne prze-
każe listę potrzebnych rzeczy. Ubrań nie powin-
no być za dużo, stosownie do długości wyciecz-
ki. Buty powinny być wygodne, „rozchodzone”, 
najlepiej nie kupowane tuż przed wyjazdem. 
Jeżeli rodzic kupuje nowe ubrania, dobrze, aby 
dziecko wiedziało, jak wyglądają; najlepiej, aby 
uczestniczyło w pakowaniu. Warto spakować 
ulubioną maskotkę—przytulankę. 

4. Telefon komórkowy—wbrew pozorom 
rzecz zupełnie zbędna, utrudniająca usamodziel-
nienie dziecka i radość z bycia z rówieśnikami. 
Często bywa rozładowany, co wpływa na stres 
rodziców: „dlaczego nie odbiera?”. Łatwo go 
zgubić. 

5. Pieniądze—kwotę najlepiej ustalić wspólnie                   
z innymi rodzicami. Nie może być za wysoka.  

6. A jeżeli dziecko nie chce jechać? Poszukać 
przyczyny, rozmawiać, wyjaśniać, nie zmuszać. 
▪ 

Mariola Siedlecka (nauczyciel) 
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TEMAT MIESIĄCATEMAT MIESIĄCA  

Podlasie to zabytki, przyroda, skanseny, muzea i świątynie różnych wyznań. 

UROKI  PODLASIAUROKI  PODLASIA  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▲ W Białymstoku. 

▲ W Puszczy Knyszyńskiej. 

 

Dnia 19 maja uczniowie klasy 3a i 4d wyruszyli 
na zieloną szkołę „Uroki Podlasia”. Po przyjeździe 
do Białegostoku dołączyła do nas pani Viola, która 
była naszym pilotem—przewodnikiem.  

W Białymstoku zwiedzaliśmy Pałac Branickich, 
zwany „Wersalem Podlasia”, Rynek Kościuszki                 
z ratuszem, kościołem farnym i cerkiew św.                         
Mikołaja. Następnie pojechaliśmy do położonego 
nieopodal miasteczka Supraśl, gdzie mieliśmy                   
zakwaterowanie.  

Po obiedzie zwiedzaliśmy największe w Polsce 
Muzeum Ikon i mieliśmy lekcję muzealną. Potem  
spacerowaliśmy po zabytkowej części Supraśla. 
Były też lody dla ochłody i zakupy na wieczorne 
szaleństwa.  

Drugiego dnia pojechaliśmy do Osowca, gdzie  
zwiedzaliśmy carską twierdzę. Oprowadzał nas                    
po niej sympatyczny pan Miruś. Byliśmy też                           
w Biebrzańskim Parku Narodowym. Wędrowali-
śmy po bagnach wysokich i niskich. Pan i pani 
przewodnik ciekawie opowiadali o występujących 
tam zwierzętach i roślinach. W Czarnej Wsi                             
Kościelnej byliśmy z wizytą w warsztacie kowal-
skim i u garncarza oraz w pracowni wyrobu łyżek 
w Zamczysku. 

Trzeciego dnia zwiedzaliśmy meczet we wsi 
Bohoniki, gdzie mieszkają trzy rodziny tatarskie 
oraz meczet i mizar (cmentarz) w Kruszynianach. 
W Silvarium w Poczopku znajduje się park eduka-
cyjny ukazujący faunę i florę Puszczy Knyszyń-
skiej. Są tam gnomony (zegary słoneczne) i zespół 
kamiennych megalitów. 

Po powrocie do Supraśla piekliśmy przy ogni-
sku kiełbaski, a potem była dyskoteka. Zabawa 
była udana, zmęczeni poszliśmy spać, a rano cze-
kała nas niespodzianka– okazało się, że wszyscy 
jesteśmy wysmarowani pastą do zębów. Śmiechu 
było co nie miara! 

W drodze powrotnej pożegnaliśmy uroczy                     
Supraśl i ruszyliśmy do Tykocina, gdzie  zwiedzili-
śmy kościół św. Trójcy, alumnat, pomnik hetmana 
Stefana Czarneckiego oraz synagogę z XVII wieku. 
W Pentowie byliśmy w wiosce bocianiej (tyle                     
bocianów na raz jeszcze nie widzieliśmy!). Z wież 
widokowych obserwowaliśmy przez lornetkę 
gniazda bocianie. Te cztery dni były dla nas miłą 
przygodą. ▪ 

Maciek Grajber (3a) ▲ Przechodzimy przez most na rzece Supraśl. 
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TEMAT MIESIĄCA 

Karkonosze—najwyższe pasmo górskie Sudetów.                                                                                                                              
Czy wiecie, że kręcono tam niektóre sceny do filmu „Opowieści z Narnii”? 

KARKONOSKIE OPOWIEŚCIKARKONOSKIE OPOWIEŚCIKARKONOSKIE OPOWIEŚCI   

Pod koniec maja nasza klasa 3c          
odbyła czterodniową wycieczkę                      
do Karpacza. Bez Mam i Tatusiów,                  
ale za to z kolegami z klasy i pod opieką 
Pań Wychowawczyń pierwszy raz                   
byliśmy tak długo poza domem. Wiado-
mo, że trochę tęskniliśmy – atrakcji                     
jednak było tyle, że na smutki nie było 
zbytnio czasu. 

Na miejsce, czyli do pensjonatu 
„Toreja” w Karpaczu, dojechaliśmy               
autokarem, w którym zdążyliśmy zjeść 
większość zapakowanych na cały pobyt 
słodyczy. Wcześniej po drodze zwiedzi-
liśmy Park Miniatur w Kowarach.                   
Dokładnie to „Park Miniatur Zabytków 
Dolnego Śląska” i właśnie takie miniatu-
rowe pałace, kościoły i starówki dolno-
śląskich miast odwzorowane w skali 
1:25 tam oglądaliśmy. 

Pierwszy dzień w Karpaczu zakoń-
czyliśmy spacerem do centrum miasta              
i wracając, po raz pierwszy porządnie 
się zasapaliśmy pod górę! Ale sił trochę 
jeszcze starczyło, by zaglądnąć na plac   
zabaw przy pensjonacie, w którym                
zamieszkały… dinozaury! Sztuczne 
oczywiście, ale wyglądały fajnie. Przed 
spaniem pokazaliśmy, co potrafimy     
najlepiej na „konkursie talentów”                      
i... powoli jeden po drugim zasnęliśmy 
zmęczeni. 

Wtorek przywitał nas deszczowo, ale niezrażeni 
ruszyliśmy na zwiedzanie. Na początek: Świątynia 
Wang – średniowieczny kościół, cały zbudowany                  
z drewna i co najciekawsze: do jego budowy                       
w Norwegii nie użyto ani jednego gwoździa,             
zaś do jego złożenia w naszym kraju już trzeba było 
kilku użyć. Jest to najstarszy drewniany kościół                     
w Polsce, a swoją trwałość zawdzięcza nasączeniu 
drewna żywicą. 

Po zwiedzaniu świątyni ruszyliśmy dziarsko                     
w góry. Naszym celem była „Samotnia” – schroni-
sko nad Małym Stawem; mimo sapania, bólu miej-
skich nóżek i nudnej drogi wciąż pod górę warto 
było tam dojść – zobaczyliśmy wyjątkowo malow-
niczy kocioł górskiego jeziora i porośnięte bujną 
przyrodą stoki gór. Przepiękny krajobraz zapierał 
dech w piersiach.  

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

fot. Ewa  Mazurkiewicz—Wysocka 

▲ Przed świątynią Wang. 

W samym schronisku – jednym z najstarszych 
w Polsce, posililiśmy się i ruszyliśmy dzielnie                     
dalej: kierunek „Strzecha Akademicka”. To schro-
nisko z kolei jest drugie co do wielkości w Polsce, 
tak więc zmieściliśmy się wszyscy wygodnie                        
na krótki odpoczynek, a potem to już długo                            
schodziliśmy i wcale nie tak łatwo, jak by się                      
wydawało. Nogi bolały od tego wchodzenia,                               
a potem schodzenia, ale nie na tyle, by wieczorem 
nie mieć siły na dyskotekę!  

Kolejny dzień rozpoczęliśmy od jazdy autoka-
rem do Muzeum Zabawek w Karpaczu i następnie 
do Szklarskiej Poręby. Zwiedziliśmy Wodospad 
Szklarki – strumień wody o wysokości 13 metrów,  
spadający kaskadą zwężającą się u dołu i skręcają-
cą spiralnie. ► 
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TEMAT MIESIĄCA 

fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

►   Dotarliśmy też do 
Wodospadu Kamieńczyka 
– najwyższego wodospadu 
w polskich Karkonoszach; 
mieliśmy kaski na głowach 
i szliśmy po zawieszonych 
nad wąwozem metalo-
w y c h ,  a ż u r o w y c h                       
schodach, ale warto było, 
bo widok tego miejsca był 
przepiękny. Po powrocie 
do Karpacza czekała na nas 
kolejna atrakcja: ognisko                 
z kiełbaskami! 

O s t a t n i e g o  d n i a                       
zwiedziliśmy Sztolnie                      
w Kowarach – Tajną                        
Kopalnię Uranu. Wędrując 
podziemną trasą, widzieli-
śmy prawdziwe oblicze 
kopalni, a także podziwia-
liśmy kolekcje minerałów                                   
i szlachetnych kamieni, a nawet oglądaliśmy 
piranie w podziemnym akwarium! 

W drodze powrotnej zawitaliśmy do Wrocła-
wia na krótki spacer po Rynku – dużym i kolo-
rowym z kamienicami wokoło – podobno jest 
ich aż 60, ale policzyć nie zdążyliśmy. Zmęczeni, 
ale z pięknymi wrażeniami i zapamiętanymi 
górskimi widokami, wróciliśmy do domu                       
w ramiona stęsknionych Rodziców. ▪ 

Paweł Miszczuk (3c)  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. z albumu własnego M. Siedleckiej  

▲ Takie widoki można oglądać tylko w Karkonoszach. 

▲ Pomóżcie nam utrzymać Chybotka, bo sami nie damy 
rady! 

HUMOR WAKACYJNYHUMOR WAKACYJNYHUMOR WAKACYJNY   

Wakacje nad morzem. Jaś pyta się swojej                     
mamy:  

- Mamo, mogę popływać? 
- Dobrze, tylko się nie zmocz. 
 

Jaś wraca z wakacji i mówi do kolegi: 
- Szkoda, że tego nie widziałeś. Jechałem na 

słoniu, a obok mnie dwa lwy… 
- I co dalej? Co dalej? 
- Musiałem zejść z karuzeli...   

 

Biegnie mężczyzna za odjeżdżającym z peronu 
pociągiem, macha rękami, krzyczy…  

W końcu pociąg znika powoli w oddali,                    
zdyszany mężczyzna ciężko opada na ławkę. 

Podchodzi do niego kolejarz: 
-Co, spóźnił się pan na pociąg? 

  - Niee! Wyganiałem go z dworca! ▪ 
 

Opracował Piotrek Siedlecki (3a) 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Przesyłajcie nam relacje z Waszych szkolnych wycieczek! 
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WYDARZENIA 

Nasi pierwszoklasiści w maju i czerwcu uczestniczyli w projekcie Fundacji PKP  „Szkoła Przyjazna                                 
Bezpieczeństwu”. 24 czerwca odbyli wycieczkę do Łowicza pociągiem Intercity.  

WSIĄŚĆ DO POCIĄGU...WSIĄŚĆ DO POCIĄGU...  

fot. M. Siedlecka 

▲ Po zwiedzeniu zakamarków Dworca Centralnego                   
największą atrakcją okazały się ruchome schody! 

▲ Co takiego ciekawego zobaczyli uczniowie klasy 1c?                        
Nie, nie cukiernię, lecz... plan dworca kolejowego! (na górnym 
zdjęciu) 

▲Podróż do Łowicza w wagonie bezprzedziałowym wywołała 
dużo emocji, jednak chyba nie tyle co samo wsiadanie! 

▲ Uff, dojechaliśmy. Dla dzieci—radość, dla pań                                    
wychowawczyń—ulga, że się udało i nikt nie pojechał dalej. 

▲ Co było najciekawszego w Muzeum w Łowiczu? Stroje, 
obrazy, wyroby rzemiosła, narzędzia rolnicze, a może zdjęcia? 

▲ Drogę powrotną do Warszawy spędziliśmy w ośmiooso-
bowych przedziałach. Zmęczeni i zadowoleni wróciliśmy  
do Błonia. ▪                                                      fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

W weekend czerwcowy spora grupa pracowników naszej szkoły udała się na wycieczkę do Belgii. 

NIE TYLKO FRYTKINIE TYLKO FRYTKI  

fot. M. Siedlecka 

▲ Rynek w Antwerpii. Belgia kojarzy się nam z kwietny-
mi dywanami. Przy ich tworzeniu pracuje wielu ludzi. 

▲ Antwerpia jest znana z obróbki diamentów. Na zdjęciu  
szlifierz diamentów przy pracy. 

▲ Antwerpia. Dom i muzeum Rubensa—wybitnego flamandz-
kiego malarza i architekta zadziwia tajemniczymi zakamarka-
mi i zbiorem niezwykłych dzieł mistrzów.  

▲ Brugia zwana jest „Wenecją Północy”. Już wiecie                            
dlaczego? 

▲ Belgia to kraj czekolady. Patrząc na wystawy i wnętrza 
sklepów, nie da się o tym zapomnieć. 

▲ Wnętrza belgijskich sklepów zachwycają, ale pewnie                 
ze względu na wysokie ceny nie ma zbyt wielu klientów.  ► 
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WYDARZENIA 

fot. M. Siedlecka 

▲ Nad Gendawę nadchodzi burza. Pogoda w Belgii                    
potrafi bardzo szybko się zmieniać. Często padają deszcze. 

▲  Belgia to też kraj rowerów, których jest tam więcej                      
niż mieszkańców.  

▲ Rzeźba siusiającego chłopca jest symbolem Brukseli—
stolicy Belgii. Ubranie chłopca zmieniane jest  raz w miesiącu. 

▲ Skoro jest chłopiec, dlaczego miałoby nie być siusiającej 
dziewczynki? 

▲ Stojąc pod brukselskim Atomium—ogromnym modelem 
cząsteczki żelaza, widać okienka, przez które wjeżdżający tam 
goście mogą oglądać panoramę stolicy Unii Europejskiej. 

▲ Siedziba Parlamentu Europejskiego w Brukseli. Może 
ktoś z was będzie kiedyś tam pracował? ▪ 

Belgia leży w zachodniej Europie nad Morzem                      
Północnym. Graniczy z Francją, Niemcami,                        
Luksemburgiem i Holandią. Mówi się w niej aż trze-
ma językami: po francusku, niderlandzku i niemiecku. 
Belgowie dobrze też znają język angielski. 

Największe miasta Belgii to: Bruksela (stolica),    
Antwerpia, Gandawa, Charleroi, Liege, Brugia                      
i Namur. Czy warto je zwiedzić? Mamy nadzieję, 
że w podjęciu decyzji pomogą Wam zdjęcia. 

  fot. Mariola Siedlecka 
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NASZE WYPRAWY 

Dla tych, którzy 
jeszcze nie lecieli 
samolotem: start 
samolotu jest do 
przeżycia i lądo-
wanie też, pod wa-
runkiem, że macie 
gumę do żucia  
albo tik—taki! 

Gdy dolecieli-
śmy, okazało się, 
że czeka na nas 
prawdziwa lon-
dyńska pogoda, 
czyli nie za ciepło 
(czytaj: bardzo 
zimno) i nie za    
słonecznie (czytaj: 
deszczowo). 

N a s t ę p n e g o 
dnia ruszyliśmy 
zwiedzać Londyn.                     
Trasę zwiedzania 
wyznaczyliśmy już 
w Polsce. Przez 
dwa dni jechałam 
metrem ponad 
piętnaście razy, 
żeby zdążyć zoba-
czyć wszystko, co 
mieliśmy na liście: 
London Eye, Big 
Ben, Tower Bridge, 
Pałac Buckingham, 
British Museum, 
Muzeum Historii 
Naturalnej i obo-
wiązkowo odbyć 
p r z e j a ż d ż k ę                 
kolejką Emirates 
nad Tamizą. 

S z c z e g ó l n i e 
utkwiła mi w pa-
mięci wspomniana    
kolejka, ponieważ 
wiał silny wiatr, 
który poruszał                     
wagonikami i mie-
liśmy      wrażenie,   

fot. Mariola Siedlecka 

fot.  Mariola Siedlecka 

Londyn—stolica Wielkiej Brytanii, położona nad Tamizą, znana m.in. z czerwonych piętrowych autobusów.                   
Co w Londynie jeszcze można zobaczyć? 

WEEKEND W LONDYNIEWEEKEND W LONDYNIEWEEKEND W LONDYNIE   fo
t.  

że zaraz nas zwieje do rzeki!                                    

Najbardziej podobały nam się                 
figurki  baranków  Shaun,  które  były  

w   Londynie   wszędzie!   Zobaczcie   
na zdjęciach. ▪ 

Marysia Wodnicka (4f)  

fot. Justyna Wodnicka 

fot. Marysia Wodnicka 
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WYDARZENIA 

Pożegnaliśmy uczniów klas szóstych... 

PRZYSZŁOŚĆ JEST PREZENTEM...PRZYSZŁOŚĆ JEST PREZENTEM...  

LATO 2008  

fot. M. Siedlecka 

▪ 

Przekazanie sztandaru Najlepsi uczniowie klasy 6a 

Najlepsi uczniowie klasy 6b Najlepsi uczniowie klasy 6c 

Najlepsi uczniowie klasy 6d Najlepsza uczennica klasy 6e 
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WYDARZENIA 

Tata, mama, dziecko, lody, a więc miło spędzony dzień! 

NA LODY!NA LODY!  LATO 2008  

fot. Mariola Siedlecka 

Na rynku w Błoniu na początku maja zosta-
ło otworzone nowe miejsce dla lodożerców –                      
lodziarnia.  

W gorące dni są tam długie kolejki, jak to w 
lodziarni. Wybór jest ogromny: lody                       
z nadzieniem, z żelkami, obsypane batonikami, 
oblane czekoladą albo „smerfnym kitem”. 

Ta lodziarnia bardzo mi się spodobała,                              
zapraszam tam serdecznie wszystkich z dużym 
kieszonkowym.  

Przeczytałam niedawno, że w 1912 roku                        
w Błoniu były 4 szkoły powszechne, 3 lekarzy,                    
3 felczerów, 1 akuszerka, 1 apteka, 1 skład                       
apteczny, 1 fabryka kafli, 1 fabryka grzebieni,                       
1 cegielnia, 2 wytwórnie wód gazowych, 1 młyn, 
3 restauracje, 51 różnych sklepów, 16 rzeźników, 
34 szewców, 19 krawców, 3 młynarzy, 6 pieka-
rzy, 3 bednarzy, 6 stolarzy, 4 kołodziejów,                              
2 czapników, 3 powroźników, 6 rymarzy,                              
7 cieśli, 4 malarzy, 7 brukarzy, 2 ślusarzy,                                
2 szklarzy, 2 zegarmistrzów, 2 kominiarzy,                            
5 ogrodników, 3 blacharzy, 4 szmaciarzy                                  
i 15 dorożkarzy – to ja pytam, kto dzieciom             
produkował lody? 

Drodzy czytelnicy, wszyscy smakosze mrożo-
nych słodyczy, na pewno wiecie, ile jest obecnie 
lodziarni w naszym mieście. Ciekawe jednak, 
czy wiedzą to wasi rodzice? Jeśli nie, to zapro-
wadźcie ich do wszystkich lodziarni jednego 
dnia, przecież Błonie to małe miasteczko, dacie 
radę!!! ▪ 

Oliwia Sionek (5e) 

LITERACKI DZIEŃ MATKI LITERACKI DZIEŃ MATKI LITERACKI DZIEŃ MATKI    

Nauczycielka języka polskiego pani Marta                   
Cybulska zadała w ramach pracy domowej                       
uczniom klasy 5e napisanie wiersza bądź opowia-
dania o miłości do Mamy. 

Większość dzieci napisała wiersze – niektóre                 
były wspaniałe, inne dobre, a reszta została                     
ściągnięta z internetu. 

Jestem przekonana, że każda Mama czytająca 
dzieło swojego dziecka była bardzo wzruszona. 
Wzruszenie to nie tylko łzy, to również radość                           
i śmiech. Ciekawe, co czuła Mama tego poety? 
 

*** 
Moja Mama 
nie rymuje się z Lama. 
Rym do niej to Kochana, 
co mówi o niej wszystko. 

Jej serce jest złote. 
Nigdy nie jest niedobre. 
Jej uśmiech rozświetla cały świat. 
Moja Mama jest Kochana i najsłodsza 
Mama z całego świata. ▪ 
 

Oliwia Sionek (5e) 

DZIEŃ DZIECKADZIEŃ DZIECKA  

Dzień Dziecka to radość dla wszystkich dzieci, 
ale też problem dla rodziców, którzy chcieliby 
sprawić im jak największą przyjemność. 

Z okazji tego święta zrobiliśmy sondę wśród 
uczniów klas 1—3, co chcieliby otrzymać w pre-
zencie od rodziców. Może ułatwi ona wybór                       
rodzicom—jeżeli już nie w tym, to w następnym 
roku, a może z okazji urodzin lub imienin                       
dziecka? 

Najczęściej pojawiające się odpowiedzi to: 
- tablet; 
- telefon dotykowy; 
- deskorolka; 
- rolki; 
- play station;  
- klocki lego; 
- zdalnie sterowana terenówka; 
- lalka; 
- pies; 
- chomik; 
- pamiętnik, torba, filmy i bajki Violetty; 
- sto milionów złotych; 
- trampolina; 
- strzelanie z wiatrówki; 
- całe dni „nicnierobienia”; 
- wycieczki do: sali zabaw, parku linowego,  

parku „Bajka”, Centrum Nauki „Kopernik”,                     
teatru, po Błoniu. 

Wśród wymienianych propozycji upominków 
pojawiła się także odpowiedź: „dodatkowe lekcje 
matematyki”. ▪ 

[red.] 
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NASZE MARZENIA 

Gdzie chcielibyśmy spędzić wymarzone wakacje? A może niewiele brakuje do realizacji naszych marzeń? 

WAKACYJNA SONDAWAKACYJNA SONDA  

LATO 2008  

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

fot. Krystyna Sierakowska 

We wtorek 16 czerwca poprosiłam kolegów                         
i koleżanki z mojej klasy o wypełnienie ankiety                         
dotyczącej tegorocznych wakacji. Klasa 5e liczy 
19 osób, natomiast ankietę wypełniło 17 z nich. 

Przedstawiam wyniki. 
1.  Gdzie chciałbyś pojechać na wymarzone 

wakacje? 
- 9 osób wybrało wyjazd zagraniczny; 
- 4 osoby pobyt nad morzem; 
- 2 osoby wybrały przechadzki po górach; 
- 2 osoby spędziłyby wymarzone wakacje                         

u babci; 
- 1 osoba marzy o pobycie nad jeziorem. 
2. Gdzie spędzisz tegoroczne wakacje? 
- 4 osoby wskazały jezioro; 
- 3 osoby będą pluskały się w morzu; 
- 3 osoby będą szalały u swoich babć; 
- 2 osoby spędzą wakacje w mieście; 
- 1 osoba będzie „śmigała” po górach; 
- 1 osoba będzie pływać jachtem; 
- 1 osoba wyjedzie za granicę; 
- 2 osoby jeszcze nie wiedzą, co będą robiły. 
Na ostatnie pytanie o to, gdzie nie chcieliby 

pojechać, największe grono, bo aż 8 osób,                           
odpowiedziało, że nie chciałoby spędzać                        
wakacji w Błoniu. 

▲ Wykres przedstawiający wyniki wakacyjnej ankiety.  

W góry nie chce jechać troje z nas. 
Za granicę nie chciałyby wyjechać 2 osoby. 
Tylko jedna osoba nie chce spędzić wakacji nad 

morzem, a jedna—nad jeziorami. 
Pomimo, że zdecydowana większość z nas                          

chciałaby wyjechać za granicę, ja zachęcam Was                         
do uczestnictwa w akcji „Lato w Mieście”. Nasza 
szkoła proponuje nam atrakcyjne wycieczki i wesołą 
zabawę. ▪ 

 

Oliwia Sionek (5e) 

* * * 
Chciałabym pojechać do Grecji z tatą, ciocią i moi-

mi siostrami. Do wyboru skłoniło mnie to, że jest tam 
ciepłe i głębokie morze. Byłam tam kiedyś. Na szczę-
ście nie ma tam rekinów, bo się ich strasznie boję. 
Chciałabym pływać w basenie i w morzu. Jest tam 
cudownie. ▪ 

Julia Cegłowska (4c) 

WAKACJE W GRECJIWAKACJE W GRECJIWAKACJE W GRECJI   

* * * 
Chciałbym w wakacje pojechać do Grecji nad morze 

z całą moją rodziną, bo mógłbym popływać,                    
ponurkować, poleżeć i spędzić czas z rodzicami.  

Pojechałbym tam, bo jest tam dużo przepięknych 
widoków. Wyobrażam sobie spokojny i bardzo ładny 
kraj. Chodziłbym na plażę, kąpałbym się w morzu                           
i jeździł do różnych miejsc. ▪ 

Daniel Jarmiński (4c) 
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NASZE MARZENIA 

CHORWACKIE MARZENIACHORWACKIE MARZENIA  

LATO 2008  

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 

W te wakacje chciałabym pojechać z całą moją 
rodziną do Niemiec. Wybrałabym ten kraj ze 
względu na klimat. Myślę, że jest tam dużo                      
źródlanej wody. Chcę tam się opalać i pluskać                    
w wodzie. ▪ 

Jagoda Filipiak (4c) 

U SĄSIADÓWU SĄSIADÓWU SĄSIADÓW   

Marzę o tym, aby wyjechać z rodzicami i bratem 
do Chorwacji.  

Na wakacjach w Chorwacji już kiedyś byłam. 
Bardzo miło je wspominam. Chciałabym pojechać 
tam jeszcze raz. Jest tam ładnie. Mogłam zobaczyć 
dużo pięknych kwiatów.  

 

fot. enjosmith (CC BY-SA 2.0) 

Widziałam zwierzęta, takie jak konie, krowy                     
i barany. Kąpałam się w morzu i grałam w piłkę     
z moim bratem. Opalałam się i wypoczywałam. ▪ 

 

Gabrysia Błądzińska (4c) 

Niemiecka Bawaria słynie z przepięknych zamków.                     
Najsłynniejszy z nich zamek Neuschwanstein robi                        
wrażenie. ► 

fot. Cezary Piwowarski (CC BY-SA 2.0) 
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Chciałabym spędzić wakacje „na koniu”.                        
Rodzice zgodzili się, abym pojechała na taki obóz. 
Bardzo się ucieszyłam. Będę mieszkać w pokoju                   
z dwiema dziewczynkami: Gabrysią i Lidią. Obok 
naszego domku jest stajnia, w której będzie                         
mieszkał Pamir.  

Pamir to mój ulubiony wałach. Lubię na nim        
jeździć. Lubię także jeździć na Alercie, pomimo że 
kiedyś z niego spadłam. Nie jestem na niego za to 
zła, bo kocham konie.  W tej stadninie jest też                         
zjeżdżalnia i druga stajnia. Myślę, że będzie bardzo 
fajnie. ▪ 

Maja Misiak (4c) 

fot. Carine06 from UK (CC BY-SA 2.0) 
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NASZE MARZENIA 

W GÓRACHW GÓRACH  

fot. 

fot. Krystyna Sierakowska 

* * * 
Chciałbym spędzić wakacje 

w górach z bratem Danielem, 
tatą Mariuszem i mamą Karoli-
ną. Do wyboru gór skłoniło 
mnie to, że zawsze jeździmy 
nad morze. Wyobrażam sobie, 
że jesteśmy na wielkiej górze,   
a domy są drewniane. Chcę 
tam się bawić i rozmawiać                        
z nowymi przyjaciółmi.▪ 

 

Dominik Jarmiński (4c) 
 

 

* * * 
Chciałbym pojechać na wa-

kacje w góry i spędzić je z rodzi-
cami i dziadkami. Marzą mi się 
różne wycieczki i atrakcje,  na 
przykład zwiedzanie jaskini. 
Mieszkalibyśmy w małej                      
wiosce, a dookoła otaczałyby 
nas góry. ▪ 

Mateusz Musiejewski (4c) 

* * * 
Chciałbym spędzić wakacje 

w górach z mamą, tatą                                
i bratem. Wyobrażam sobie,                    
że mieszkam w domu z wido-
kiem na Giewont. Chciałbym 
zwiedzić tam jak najwięcej 
miejsc. ▪ 

 

Bartek Odrakiewicz (4c) 
▲ Szczyt K2 w lipcu. A może                      
wyjedźmy w Himalaje? 

fot. Wikipedia (CC BY-SA 2.0) 

NAD MORZEMNAD MORZEMNAD MORZEM   

* * * 
Chciałbym wyjechać z rodzicami do Gdyni. 

Mam tam przyjaciela, który ma na imię Zenek                            
i długo się nie widzieliśmy. Wyobrażam sobie, że 
kąpiemy się w ciepłym morzu i dobrze się                             
bawimy. Chciałabym się tam dobrze bawić i miło 
spędzać z wszystkimi czas. ▪ 

 

Rafał Niedziński (4c) 
 

* * * 
Chciałbym spędzić wakacje nad morzem. To 

miejsce będzie wspaniałe, bo będzie tam słońce                    
i piasek, z którego będę budować zamki. Chcę się 
kąpać i opalać. Będę spacerować po lesie i biegać 
po plaży, bawić się, jeść lody i jeździć na rowerze. ▪ 

 

Jakub Gadomski (4c) 
 

* * *  

Moje wymarzone wakacje chciałabym spędzić 
nad morzem razem z mamą i tatą. Do wyboru 
skłania mnie fakt, że dawno tam nie byłam.                        
To miejsce wyobrażam sobie tak: wielkie morze,                 
w oddali statki, piaszczysta plaża i słoneczko.  

 

fot: Flickr, Only Point Five (CC BY-SA 2.0) 

Chciałabym wykąpać się w morzu, pochodzić 
boso po gorącym piasku. Uwielbiam morze                      
i może pojadę tam w tym roku. ▪ 

Julia Majtyka (4c) 
 

* * * 
Swoje wymarzone wakacje chciałbym spędzić 

z całą rodziną nad rzeczką, która spływa do                    
morza. Wybrałem to miejsce, dlatego że mógł-
bym pływać zarówno w rzece, jak i w morzu, 
codziennie podziwiać zachód słońca, a pod                     
stopami czuć ciepły piasek. Wyobrażam sobie, 
że jest tam miło i przytulnie. Chcę tam łapać ma-
łe rybki i bawić się z nowymi przyjaciółmi. 
Chciałbym już tam pojechać. ▪ 

 

Wiktor Wewiór (4c) 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

Rodzina państwa Łopacińskich już w domu. My rozstaliśmy się z nimi w lutym.                                       
Co wydarzyło się w ich podróży od tego czasu? 

fot. Ewa Mazurkiewicz—Wysocka 

fot. Krystyna Sierakowska 

 

NA KONTYNENCIE KONTRASTÓWNA KONTYNENCIE KONTRASTÓWNA KONTYNENCIE KONTRASTÓW   

W drugiej połowie marca rodzina                        
trzynastoletniego Wojtka Łopacińskiego 
rozpoczęła zwiedzanie ostatniego                             
kontynentu tej podróży—Azji. 

 

Magia Indii  
 

Zaczęli od magicznych, ale kontrower-
syjnych Indii. Dlaczego kontrowersyjnych? 
Indie to najbrudniejsze państwo świata, 
przy tym najludniejsze (zaraz po Chinach). 
Można w nich zobaczyć ogromne                            
bogactwa, ale też i wielką biedę.  

Na uwagę turystów na pewno zasługuje 
słynny Tadż Mahal (na zdjęciu obok).                         
Odwiedza go rocznie kilka milionów ludzi. 
Dlaczego? Zachwyca swoim pięknem,                     
bogactwem, ale ma bardzo smutną                           
historię.  

Tadż Mahal to grobowiec—mauzoleum. 
Cesarz Szahdżahan z dynastii Wielkich 
Mogołów wzniósł go na pamiątkę ukocha-
nej żony Mumtaz Mahal, która przedwcze-
śnie zmarła przy porodzie jego czternaste-
go dziecka. Jest nazywany „świątynią                   
miłości” i wykonany z białego marmuru.  
Jego budowa trwała dwadzieścia dwa lata,                      
a budowało go od 20 do 25 tysięcy robotni-
ków.    

 

Deszczowy Bangladesz  
 

 To jedno z najgęściej zaludnionych                          
i najbiedniejszych państw świata, w 92 pro-
centach muzułmańskie. Na powierzchni 
mniejszej niż połowa powierzchni Polski 
mieszka 160 milionów ludzi. Tutaj, u jedy-
nego w tym kraju polskiego misjonarza,                   
p. Łopacińscy spędzili święta wielkanocne.  

Jak wygląda życie w stolicy Banglade-
szu? 

„Wielogodzinne korki, to tutaj normal-
ka. Nie ma drugiego miasta takiego, jak 
Dhaka. 20 milionów ludzi żyje dosłownie 
wszędzie. Każdy metr kwadratowy jest 
wykorzystany. Gdy przychodzi noc,                      
każdy szuka swojego kawałka na odpoczy-
nek. ►    

▲ Przed indyjskim Tadż Mahal—jednym z siedmiu cudów świata. 

▲ Spotkanie z mieszkańcami Bangladeszu. 

Wszystkiego najlepszego w nowym bangladeskim 
roku 1422! ► 

 Wszystkie zdjęcia pochodzą z: www.facebook.com/lopacinskichswiat (za zgodą).  
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DOOKOŁA ŚWIATA 

fot. Krystyna Sierakowska 

 

► Kierowcy riksz śpią w swoich pojaz-
dach. Sklepikarze rozkładają się na straga-
nach, a bezdomni na kartonach. Dhaka jest 
najbardziej zagęszczonym miastem świata, 
a większość jej mieszkańców żyje w slam-
sach, bez dostępu do wody i kanalizacji. 
Widzieliśmy getta blaszanych bud,                            
do których nie prowadziła żadna droga,                              
a ludzie musieli podpływać tam łódkami.  

Nie da się też opisać zgiełku Dhaki. (…) 
Nikt nie przestrzega żadnych przepisów. 
Nie ma pasów ruchu ani przejść dla                                
pieszych. A nawet jak gdzieś jeszcze są, to             
i tak nikt ich nie respektuje. Chcesz 
przejść? To szybko biegnij i najlepiej                           
zamknij oczy. Wszyscy trąbią i przeciskają 
się, byle do przodu. Ulice wręcz grzmią                       
od klaksonów.” 

  

Świątynie Kambodży 
 

„Do Siem Reap przyjeżdża się zobaczyć 
Angkor Wat. Najsławniejsza kambodżań-
ska świątynia stanowi symbol kraju, walu-
ty i flagi narodowej. Jest największą                        
budowlą sakralną świata, pierwotnie nazy-
waną Vrah Visnuloka, co oznacza Święta 
Siedziba boga Wisznu. Jemu bowiem–                       
najważniejszemu z hinduskich bogów— 
poświęcony jest ten cały kompleks. Khmer-
ski król Surjawarman II wybudował go                       
w latach 1113 – 1150 jako hołd dla Wisznu 
pod postacią jego inkarnacji Kryszny,             
zabezpieczając przy okazji sobie                         
mauzoleum. Miał wyczucie w tej kwestii, 
bo podobno nie dane mu było dożyć                    
zakończenia budowy. 

A budowa była niesamowita. Cały kom-
pleks kilkunastu świątyń rozciąga się na 
powierzchni 100 kilometrów kwadrato-
wych. Precyzja zadziwia jeszcze dziś, gdy 
człowiek obserwuje milimetrowe szczeliny 
między blokami skalnymi. W trakcie                          
konstrukcji głównej świątyni pracowało 
podobno 100 tysięcy niewolników, którzy 
zbudowali na powierzchni 210 hektarów 
pomieszczenia dla kapłanów, króla i jego 
obsługi, zdolne pomieścić 20 tysięcy                      
ludzi”. 

 

Tajlandia 
 

W stolicy Tajlandii—Bangkoku—
mieszka około 10 milionów ludzi. Jest tam 
prawie 6 milionów samochodów, dlatego 
miasto często jest zakorkowane i jest w nim 
duże zanieczyszczenie powietrza. 

 

▲ Angkor Wat—największa atrakcja turystyczna Kambodży. 

▲ Porastające dżunglą świątynie kambodżańskie sprzed tysiąca lat. 

▲ Bangkok—stolica i największe miasto Tajlandii. 

„Taj znaczy wolny. Tajowie są bardzo pogodnymi 
ludźmi pomimo, panującej w wielu regionach biedy.                     
Są życzliwie nastawieni do turystów”. Tajlandia to nie 
tylko Bangkok, to także słonie, wodospady i wyspy. ► 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

fot. Krystyna Sierakowska 

 

► Laos i Wietnam  
 

W drugiej połowie maja p. Łopacińscy 
odwiedzili dwa kraje: Laos i Wietnam.  

„W Laosie zwiedzanie zaczęliśmy od 
Xiengkhuan Buddha Park—niesamowitego 
miejsca, które stworzył buddyjski mnich. 
W dużym parku zgrupował posągi                        
Buddy i hinduistycznych bóstw. Podczas 
socjalistycznej rewolucji musiał uciekać                       
z kraju i nie dał rady zrealizować do końca 
swojego pomysłu. To, co pozostawił po 
sobie, jest jednak teraz jedną z głównych 
atrakcji Vientiane. Można tu spacerować 
obok wielkich posągów Wisznu, Sziwy, 
kolosów zjadających właśnie ziemię                              
i smoków gigantów. Największa z nich to 
50-metrowej długości kamienna wizualiza-
cja leżącego Buddy. W Inpeng zaś dzieci 
szalały w kąpielówkach, „zwiedzając”                            
po swojemu wodne zjeżdżalnie”.  

 Wietnam to „kolejny kraj i kolejne                          
spotkanie z socjalizmem. Czerwono                           
na ulicach, jakby codziennie urządzano tu 
pochód pierwszomajowy. Wszędzie wiszą 
plakaty z gwiazdą, sierpem i młotem.                       
Pochodu jednak nie ma i dni wolnych od 
pracy też nie ma. Wietnamczycy pracują 6 
dni w tygodniu i nie mają urlopu. Pomimo 
to potrafią się uśmiechać i... świetnie                          
jeździć na skuterach, których więcej tu          
chyba niż samochodów”. 
 

Gdy minęło 365 dni… 
 

W czerwcu trzeba było zakończyć                    
podróż. Wojtek, Łucja i ich mama są już                   
w domu. Tata jeszcze został w Azji. 

Wojtek i Łucja pokonali 114 tysięcy                          
kilometrów, zwiedzili 40 państw, 56 razy 
przekraczali granicę. Nie byli w Australii                       
i w Ameryce Północnej. Te kontynenty                     
zostawili sobie na następną wyprawę. 

Wiele przygód przeżyli po raz pierwszy 
w życiu.  

Co ich zaskoczyło najbardziej?                             
Bezpieczeństwo Ameryki Południowej.  

Co ich denerwowało? Starali się przyj-
mować świat takim, jaki jest—nie osądzać, 
nie oceniać. Mieli świadomość, że są tylko 
podróżnikami i ich ocena mogłaby być   
powierzchowna. 

Czego ich ta podróż nauczyła? 
Na to pytanie odpowiedź byłaby                       

najdłuższa. Z pewnością ta wyprawa wiele  
w nich zmieniła, bardzo dużo nauczyła. 

▲ Przed posągiem śpiącego Buddy w Laosie.  

▲ Rano mnisi chodzą po ulicach i zbierają ryż. 

▲ Chiny. Tu każdy może latać. 

„Poznając bogactwo, biedę, trud i przyjemność, ludzi 
ciekawych i tych, którzy beznadziejnie tracili swoje                     
życie przed telewizorami, sami zadecydują, jak będą 
chcieli żyć, gdy dorosną. Ich przyszłość jest teraz w ich 
rękach”. ▪   Opr. Karolina Siedlecka (wyp. W. Łopaciński—senior) 
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PRZYGODY SUPER MARCHEWKI  

Nie musisz być Miss Świata, ktoś przecież musi być Tobą! Zapraszamy na nowe przygody Super Marchewki! 

LATO 2008  

fot. Krystyna Sierakowska 

fot. Mariola Siedlecka 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (4f). 



MĄDREJ GŁOWIE... 

W czasie wakacyjnych przystanków proponujemy rozwiązywanie łamigłówek. 

Rozwiąż łamigłówkę.  Odczytaj hasło. 
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NIEDŁUGO WAKACJE!NIEDŁUGO WAKACJE!  

1. Najmniejszy ptak świata. Możesz go zobaczyć podczas podróży po Ameryce. 
2. Nosisz go na plecach. Potrzebny w szkole i w czasie wakacyjnych wędrówek. 
3. Naturalny zbiornik słodkowodny. Dużo ich na Mazurach. 
4. Otoczona ze wszystkich stron wodą. Czasami może być bezludna… 
5. Najlepsza przyjaciółka, która nigdy cię nie zawiedzie. Papierowa lub elektroniczna.                                

Przydatna zarówno na plaży, jak w czasie deszczowych wieczorów. 
6. Zwykle ma dwa koła i jeździ. 
7. Możesz zdobywać górskie lub  pokonywać … swoich możliwości.  
8. Słone, na przykład Bałtyk. 
9. Szkolne kolonie, zwykle od godz. 9:00 do 14:00. 
10. Twoje miasto. Możesz spędzić w nim bardzo przyjemnie wakacje, bawiąc się na przykład                         

w Parku „Bajka”. 
11. Przed blokiem lub domem. Twoi rodzice bawili się na nim na trzepaku, ty możesz bawić się                 

w piaskownicy lub huśtać na huśtawce. 
12. Dużo, bardzo dużo piasku nad morzem. 
13. Wrócisz do niej 1 września. 
14. Czas zbierania zboża w sierpniu. 
15. Wakacyjny środek transportu. Zawiezie cię nad morze lub w góry. 
16. Kraj wyspiarski, ma stolicę w Atenach. 
17. Czerwone owoce najpyszniejsze w czerwcu.  
 
Poprawne odpowiedzi wraz z hasłem przysyłajcie do dnia 20 września 2015 r. na adres redakcji: 
diamir72@o2.pl  
Wylosujemy nagrody! 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

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 WAKACJE: ZŁOTA MYŚL NA WAKACJE: ZŁOTA MYŚL NA WAKACJE:  
„t 

„Radość podróżowania wynika stąd, że to, co nas interesuje, ciągle się zmienia”. 
Charles R. Swindoll 

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, Natalia Chruszcz, 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)                       

 

Fotografia została wykonana w czasie jednej                      
z zielonych szkół podczas wycieczki do Czech. 

 

Jak się nazywa miejsce, w którym została 
wykonana? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl  

 

Podajemy rozwiązanie kwietniowej zagadki                     
fotograficznej. Nauczycielka przedstawiona na 
zdjęciu to pani Alicja Misiak, która w 1983 roku 
uczyła języka rosyjskiego. ▪ fot. wikipedia.org.pl (CC) 

fot. udostępniona przez M. Siedlecką  


