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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
 

Witam Was bardzo serdecznie! 
Kolejny miesiąc za nami i co najważniejsze 

nadszedł czas na nowy numer gazetki. O czym 
dla Was piszemy?  

Pierwsza ważna sprawa: błoński Budżet                     
Obywatelski i nie tylko. Dowiecie się, co w tym 
roku zostanie w naszym mieście wybudowane,  
wykonane i zakupione. Przeczytajcie! 

Druga sprawa: marzenia. Kim chcielibyśmy 
być w przyszłości? O czym marzymy? Może                          
o zamieszkaniu w Nowej Zelandii? O skoku                           
ze spadochronem ze stratosfery? Nasz                                  
rozmówca p. Tomasz Kozłowski udowodnił,                         
że to jest możliwe do spełnienia. Wystarczy tylko 
przestać się bać. 

Tematem przewodnim tego numeru 
„Naszych Spraw i Sprawek” jest dom – nasze 
miejsce na Ziemi. Przedstawiamy Wam wybrane 
domy z historią znajdujące się w Błoniu lub                      
w okolicy oraz domy z przyszłością położone 
gdzieś na końcu świata… Opowiadamy,                              
jak wygląda życie w Domu Dziecka. Pokazujemy                
miejsce, które bywa ostatnim na Ziemi…
Rozmawiamy z ważnym agentem, ale nie jest to 
słynny James Bond...  

Poza tematami poważnymi znajdziecie też 
ciekawe recenzje filmu, gry komputerowej                               
i planszowej oraz humor, komiks, łamigłówki                    
i zagadki. 

Tradycyjnie zapraszamy Was do współpracy 
z naszą redakcją. Może ktoś chciałby pisać                       
o grach komputerowych, o piłce nożnej,                            
szachach lub przeczytanych książkach? Można 
pisać o wszystkim! Zgłaszajcie też swoje                              
propozycje, pomysły na ciekawe wywiady,                        
reportaże, felietony. Co Was interesuje? O czym 
chcielibyście przeczytać, co zobaczyć? Piszcie                      
do nas: diamir72@o2.pl. 

A teraz nie czekajmy już dłużej – zapraszam 
do lektury! 
 

Redaktorka naczelna:                                                        
Marysia Wodnicka  

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 Nie jesteśmy Warszawą 

5 A Orkiestra grała do końca... 

6 Błońskie kamienice 

7 Park włoski w Błoniu 

8  W dworku nad Utratą 

10 Pałac w Passie 

11 Jak sprzedać dom?  

12 My dream house 

13 Mój dom 

15 W dwóch światach 

16 Ostatnie miejsce na Ziemi  

18 Nasze marzenia spełniają się już dzisiaj  

20 W przestrzeni 

22 Te chwile… 

23 O porcelanowym sercu 

24 Gra w życie 

24 Nawiedzony dom 

25 Odlot 
 

25 Humor całkiem odlotowy 
 

26 Super przygody Marchewki 
 

27 Tam, gdzie mieszkali królowie 
 

28 Zagadka fotograficzna 
 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: „My dream house”—praca Zuzanny                           
z klasy 4d. 
Zdjęcie po lewej stronie: Wymarzony dom Jakuba                          
z klasy 4d. 
Zdjęcie po prawej stronie: O jakim domu marzy Filip                       
z klasy 4a? 

▲ Nasza redakcja w Ratuszu podczas spotkania                                           
z p. Przemysławem Kubickim - Sekretarzem Gminy Błonie. 

fot. Karolina Gąsińska  
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NASZE SPRAWY 

fot. Mariola Siedlecka 

„Hojność polega nie na tym, aby dawać dużo, co na tym, aby dawać w odpowiedniej chwili”. Jean De la Bruyere    

NIE JESTEŚMY WARSZAWĄNIE JESTEŚMY WARSZAWĄ  

W poprzednim numerze gazety                          
pisaliśmy o możliwości zgłaszania                                 
pomysłów dotyczących  naszego miasta                               
do realizacji w roku 2016, a także szerzej                                   
o projekcie dotyczącym naszej szkoły 
„Nauka, terapia i zabawa pod chmurką”. 
Tym razem  spotkaliśmy się z p. Przemy-
sławem  Kubickim – Sekretarzem Gminy 
Błonie, aby porozmawiać na temat tego, co 
zostało ostatecznie wybrane przez miesz-
kańców do realizacji w tym roku, a także                       
o tym, co jeszcze planowane jest w gminie 
Błonie. 

 

- Jakie projekty zostały wybrane                       
do realizacji przez mieszkańców gminy 
Błonie w ramach Budżetu Obywatelskie-
go? 

 

- Mieszkańcy wybrali projekty związane 
z poprawą bezpieczeństwa, na przykład 
oświetlenie przy blokach na ul. Okrzei, 
Nowej, Piłsudskiego oraz ul. Wyszyńskie-
go, także przy ul. Purzyckiego od przejaz-
du kolejowego do ul. Gwiaździstej,                              
w Nowych i Starych Faszczycach. Będą 
utwardzane drogi w mieście i w gminie, na 
których, gdy popada deszcz, to się robi 
błoto. Nie będą one utwardzane asfaltem, 
bo na to musiałyby być przeznaczone 
większe pieniądze, ale kruszywem, tak by 
mieszkańcy mogli spokojnie przejść                        
lub przejechać. Zostały zaakceptowane                        
też projekty dotyczące obszarów rekreacyj-
nych. Przy ul. Uśmiech ma powstać strefa 
aktywnego wypoczynku, podobny projekt 
zostanie zrealizowany w miejscowości 
Bramki. W Rokitnie – Majątek będzie                        
wybudowany plac zabaw. W Błoniu ma 
powstać Street Workout Park oraz kort. 
Będą organizowane imprezy integracyjne, 
jak: Osiedlowy Piknik „Sami Swoi”,                         
impreza „Żyj zdrowo”, a także sfinansuje-
my sprzęt do organizowania imprez                                 
i festynów w ramach integrowania                          
mieszkańców z przedszkolami. ► 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Plac zabaw przy bloku na ulicy Engelmana został utworzony                            
z funduszy Budżetu Obywatelskiego w ubiegłym roku . 

▲ Między blokami przy ul. Wyszyńskiego w tym roku zostanie    
zainstalowane dodatkowe oświetlenie. 

Na terenie Obszaru 4 w Błoniu ma powstać Street 
Workout Park. Na zdjęciu Street Workout                          
w Słowenii. ► 

fot. Karolina Siedlecka 

fot. Karolina Siedlecka 

fot. CC BY– SA 4.0 
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NASZE SPRAWY 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

 

▲ Żywiące się komarami i muszkami jerzyki—ptaki, 
będące pod ścisłą ochroną—muszą jeszcze poczekać na 
swoje budki lęgowe (projekt nie zyskał odpowiedniej 
liczby głosów). 

fot.  Richard Crossley  CC BY-SA 3.0 

- Czy został zaakceptowany projekt dotyczący 
naszej szkoły: Zielona Klasa, Ścieżka Zmysłów                       
i Kreatywna Strefa Gier i Zabaw?  

 

- Tak, to z pewnością dla Was najlepsza wiado-
mość - Wasz projekt uzyskał 160 głosów. Był drugi 
pod względem liczby oddanych głosów w Obsza-
rze 2. Najwięcej głosów w tym obszarze i w całej 
gminie (328) zdobyła modernizacja sali w budynku 
Ochotniczej Staży Pożarnej, zaś najdroższym pro-
jektem (szacunkowy koszt 104 tys. złotych) jest od-
nowienie budynku na terenie LKS Olymp z prze-
znaczeniem na rozwój dzieci i młodzieży. 

 

- Czy w czasie „Lata w mieście” będziemy                   
mogli już się bawić na kolorowym placu przed 
szkołą? 

 

- Myślę, że tak. Zazwyczaj zanim coś się wybu-
duje, potrzeba wiele przygotowań: pozwolenia, 
dokumenty, przetargi. Wasz projekt jednak nie         
należy do trudnych do realizacji, myślę więc,                        
że jeżeli tylko będzie ciepło i sucho, w porozumie-
niu z dyrektorem szkoły, zaczniemy wykonywać 
przewidziane prace na placu szkolnym. Postaramy 
się wykonać je jak najszybciej. 

 

- Co jeszcze znalazło się wśród zaakceptowa-
nych propozycji? 

 

- Na przykład sfinansujemy zakup butów                           
do tańca dla zespołu „Tęcza” w Radzikowie.                        
Powstaną parkingi - jeden w Radzikowie, drugi 
przy ul. Kilińskiego w Błoniu (niedaleko budynku 
Ochotniczej Straży Pożarnej, przy bloku naprze-
ciwko kotłowni). 

 

- Czy powstanie w Błoniu parking piętrowy? 
 

- Jest pomysł na to, żeby powstał parking w 
miejscu starej kotłowni przy ul. Nowakowskiego, 
naprzeciwko Urzędu. W obecnej chwili nie jest tam 
planowany parking wielopoziomowy, aczkolwiek 
pewnie by się tam zmieścił. Trudno powiedzieć, 
czy sprawdziłby się w Błoniu, mieszkańcy lubią 
stawiać swoje samochody jak najbliżej domu lub 
sklepu. Do tej pory powstał parking przy ośrodku 
zdrowia, jest pełny, a dalej nie widać, aby ubyło 
samochodów postawionych na ulicach. Została       
kupiona  działka obok poczty i KRUZ-u i tam kie-
rowcy parkują. Na pewno brak miejsc parkingo-
wych jest problemem Błonia i będziemy ten pro-
blem rozwiązywać. Następnym działaniem będzie 
wyburzenie starej kotłowni przy ul. Nowakowskie-
go, a kolejnym krokiem budowa na tym miejscu 
parkingu. Przy tym z pewnością wprowadzi się 
zakaz parkowania przy węższych ulicach. Duży 
parking jest planowany przy przyszłym budynku 
basenu i hali sportowej.  

- Właśnie. Kiedy powstanie basen i hala                   
sportowa? 

 

- Według planów budowa ma się rozpocząć w 
roku 2017 i potrwać do trzech lat. Może uda się 
trochę wcześniej, zależy to od funduszy gminy 
Błonie. 

 

- Czy jest możliwość powstania górki dla 
dzieci do zabaw zimowych? Może w parku 
„Bajka”? 

 

- Nie mamy na nią odpowiedniego miejsca.  
Samą górkę w parku „Bajka” dałoby się zrobić, ale 
potrzebne jest jeszcze miejsce do bezpiecznego 
zjeżdżania. Tereny obok parku pozyskujemy                    
w celu budowy basenu i hali sportowej, reszta 
gruntu przy kościele św. Trójcy należy do kościo-
ła. Jednak zawsze można pojeździć na łyżwach. 
Lodowisko będzie funkcjonowało do końca lute-
go. Jeżeli w marcu będzie mroźna pogoda i chętni 
do jeżdżenia, to pozostanie dłużej.  

 

- Czy jeszcze coś jest planowane do realizacji 
w gminie Błonie? 

 

- Są pieniądze na doposażenie Parku „Bajka”. 
Będzie także w tym roku rozbudowywana Szkoła 
Podstawowa nr 1, potem Zespół Szkół                                    
w Bieniewicach.  ► 
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NASZE SPRAWY 

fot. Mariola Siedlecka 

► W tej chwili mieszkańcy sygnalizują, że jest 
wiele propozycji dla dzieci i dla seniorów, a mało 
dla dorosłych w wieku 30 – 40 lat. Myślę, że ten 
problem rozwiąże nowy obiekt sportowo-
rekreacyjny z basenem, halą sportową, siłownią, 
sauną, kręgielnią i innymi atrakcjami. 

 

- Czy za rok będą kolejne konsultacje obywa-
telskie? 

 

- Mam nadzieję, że będą, chociaż większość fun-
duszy w najbliższym czasie zostanie przeznaczo-
nych na basen i halę sportową. Słyszę nieraz głosy, 
że nie ma w Błoniu takich czy innych możliwości 
spędzenia czasu, ale nawet czytając dyskusje inter-
netowe, widzę, że to, co jest proponowane przez 
jednych, krytykowane jest przez drugich. Nie ma 
takiej rzeczy, która by się podobała wszystkim.   
Pomysł budowy basenu też jest przez niektórych 
krytykowany. Słyszę, że po co nam basen, jeżeli                       
można popływać w Ożarowie, Grodzisku                                
lub  Sochaczewie.                

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Otrzymaliśmy podziękowanie za nasz wkład w działania 
WOŚP. 

 

 Na pomysł utworzenia parku „Bajka” też wie-
le osób narzekało, a jednak nie brakuje mieszkań-
ców i gości, którzy chętnie się tam bawią. Zresztą 
my nie jesteśmy Warszawą i nie da się u nas zro-
bić wszelkich atrakcji. Często słyszę porównania 
do Grodziska, czy Pruszkowa, ale Grodzisk ma 
dużo więcej mieszkańców - około 40 tysięcy, 
Pruszków - 60 tysięcy, a gmina Błonie zaś tylko 
20 i pół tysiąca, a liczba mieszkańców przekłada 
się również na ilość pieniędzy w budżecie gminy. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy 
powodzenia w realizacji zadań związanych                       
z gminą Błonie! 

 
Z p. Przemysławem Kubickim rozmawiali:                            

Janka, Oliwia, Ula, Maja, Marysia,                                             
Michał, Mateusz i Piotrek. 

 
Czekamy na Wasze pytania: diamir72@o2.pl 

Na temat wkładu naszej szkoły w działania 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy rozma-
wiamy z p. Edytą Kurlej. 

 

- Jak przebiegała akcja na rzecz Wielkiej                     
Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej szkole? 

 

- Tak jak w poprzednich latach i w tym roku  
udało nam się wesprzeć Wielką Orkiestrę Świą-
tecznej Pomocy. Tym razem zbieraliśmy pienią-
dze na zakup urządzeń medycznych dla oddzia-
łów pediatrycznych i zapewnienia godnej opieki 
medycznej seniorów. Już od 7 stycznia odbywała 
się zbiórka do puszek. W czwartek i w piątek od-
był się kiermasz słodkości i rękodzieła. Ciasta 
przygotowali nauczyciele, rodzice i uczniowie. 
Były pyszne. Dodatkowo w piątek pani Marta 
Gontarek prowadziła zumbę dla chętnych klas. 
Bardzo wszystkim dziękujemy! 

 

- Jaką kwotę udało nam się zebrać? 
 

- Zebraliśmy dokładnie 1 tysiąc 39 złotych                         
i pięć groszy. W całym Błoniu zaś zebrano                            
rekordową kwotę 90 tysięcy 117 złotych i 53                  
grosze. Telewizyjną relację z akcji Wielkiej                             
Orkiestry Świątecznej Pomocy przeprowadzonej 
w naszej szkole nagraną przez TV Korczak                          
możecie obejrzeć poprzez stronę internetową 
szkoły: http://sp2blonie.edupage.org/ 

Zapraszamy! ▪ 
[red.] 

A ORKIESTRA GRAŁA DO KOŃCA...A ORKIESTRA GRAŁA DO KOŃCA...A ORKIESTRA GRAŁA DO KOŃCA...   
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DOMY Z HISTORIĄ 

fot. Mariola Siedlecka 

Kamienice przy trasie poznańskiej są stałą wizytówką Błonia.  Czy zmieniły się w ciągu ostatnich trzech lat?  

  BŁOŃSKIE KAMIENICE BŁOŃSKIE KAMIENICE   

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Trzy lata temu na łamach naszej gazety                 
pisaliśmy: 

„...Idąc zaledwie kilka minut, przekracza-
my granicę między dniem dzisiejszym                             
a „wczoraj”. Odwiedzamy jedną kamienicę, 
drugą, trzecią. Przechodząc przez próg,                              
za każdym razem czujemy  niepowtarzalność                     
i niezwykły nastrój wnętrza. Znikają promienie 
słońca, powiew wiatru, uliczny gwar.                               
Wkraczamy w inny świat. Tylko jedna z ka-
mienic nie wpuszcza nas do środka. Drzwi za-
mknięte, klamki brak. Przez wyrąbany otwór 
w drzwiach widać ślady niedawnego życia. ► 

MARZEC 2013  STYCZEŃ 2016  

WARSZAWSKA 37 

SOCHACZEWSKA 2 

MARZEC 2013  

STYCZEŃ 2016  fot. Mariola Siedlecka 



7 

DOMY Z HISTORIĄ 

► W kamienicy na rogu ulic Warszawskiej                              
i Sochaczewskiej słychać poszczekiwanie psa.                           
Tu ktoś mieszka. Drewniane schody trzeszczą, 
odrapane mury mogłyby opowiedzieć niejedną      
ciekawą historię. Czujemy ekscytację i lęk. Oczami 
wyobraźni widzimy Konrada Mazowieckiego                        
w książęcej zbroi wychylającego się zza rogu,                     
słyszymy odgłosy bitwy toczącej się na strychu. 
Nam tarczę i miecz musi zastąpić, ściskany w dłoni, 
aparat fotograficzny. Pukamy do pierwszych,                    
do kolejnych drzwi. „Czy mógłby nam Pan (Pani) 
powiedzieć coś na temat historii tej kamienicy?”. 
Mieszkańcy się uśmiechają: „Niestety, mieszkamy 
tu od niedawna”. Wszyscy zgodnie mówią, abyśmy 
udali się do mieszkającego tu starszego pana, który 
„wie wszystko”. Pomyłka, przewidzenie? Spod 
wskazanego numeru wychodzi młody człowiek: 
„Nikt taki tu nie mieszka”. Żal, zawiedzenie.                      
Historia zaciera swoje ślady. Skrzętnie ukrywa swe 
tajemnice. Nie poddajemy się. Czy to pomoże? 

Jedna z mieszkanek kamienicy rozpoznaje nas 
następnego dnia w szkole. „Spotkaliście się z tym 
panem? Nie? Niemożliwe. Przecież na pewno on 
tam mieszka”. Czy więc powinniśmy wrócić?  

Po jakimś czasie nawiązujemy kontakt z panem 
Romanem Nowoszewskim – polskim regionalistą                   
i działaczem społecznym (jak napisano w wikipe-
dii). Zachęca nas on do dalszych poszukiwań.                        
Z kart albumu „Błonie na dawnej fotografii” wyda-
nego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej 
dowiadujemy się, że „nasze” kamienice są zabyt-
kiem architektury z XVIII i XIX wieku. Mają                          
charakterystyczny kształt, nie zmieniony od ich       
powstania do dzisiaj - wejście z naroża, którym 
dawniej wchodziło się do sklepów mieszczących się 
w tych domach.  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

Ponad dwustuletnie mury kamienic były więc 
świadkami ważnych wydarzeń w życiu miasta. 
Oglądały je oczy francuskiego cesarza Napoleona 
Bonaparte, który w grudniu 1806 roku nocował 
w zajeździe mieszczącym się naprzeciwko                          
kamienicy przy ul. Warszawskiej 37 (na miejscu                     
dawnego zajazdu stoi obecnie supermarket                
Intermarché). Spoglądał też na nie przez szyby 
samochodu bł. Jan Paweł II, który w czerwcu 
1999 roku przejeżdżał przez Błonie                                           
ul. Sochaczewską do Łowicza. W międzyczasie                        
odczuły trudy dwóch wielkich powstań,                          
okrucieństwo dwóch wojen światowych. Wciąż 
kuszą i przyciągają swoimi sekretami. Może cze-
kają na kogoś, kto je odkryje. Jeszcze tam wróci-
my…”. 

Wróciliśmy, a pan Roman Nowoszewski dziś 
jest naszym dobrym znajomym. Kamienice                      
musiały poczekać na nas niecałe trzy lata.                        
Czy coś się w nich zmieniło? Patrząc na zdjęcia 
lub wybierając się na spacer, oceńcie sami. 

Od marca 2013 roku nie odkryły przed nami 
swoich tajemnic,  ale wiele im zawdzięczamy.  

To one rozbudziły nasze zainteresowanie                  
historią Błonia, zapoczątkowały ścieżkę                                
po zabytkach miasta, w którym mieszkamy.                    
Mamy nadzieję, że rozbudzą i Wasze zaintereso-
wanie historią naszego miasta i regionu. 

Czekamy na Wasze odpowiedzi na pytanie: 
Która z błońskich kamienic jest najstarsza? Kiedy 
została zbudowana? Co się w niej dawniej                         
mieściło, a co jest w niej obecnie?  

Odpowiedzi przesyłajcie na adres:                               
diamir72@o2.l 

[red.] 

PARK WŁOSKI W BŁONIUPARK WŁOSKI W BŁONIUPARK WŁOSKI W BŁONIU   

▲ Zakończyły się prace przy rewitalizacji parku                               
przy cmentarzu w Błoniu. 

▲ Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. ▪ 

fot. Piotr Siedlecki fot. Piotr Siedlecki 
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fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

DOMY Z HISTORIĄ 

fot. Mariola Siedlecka 

„Człowiek co dzień napotyka nowe myśli i przygody”. Jadwiga Łuszczewska „Deotyma” 

W DWORKU NAD UTRATĄW DWORKU NAD UTRATĄ  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

W drzwiach staropolskiego dworku w Nowym 
Łuszczewku witają nas przesympatyczni gospo-
darze—Państwo Grażyna i Tadeusz Sawiczowie 
oraz pies Saba.  

Otrzepujemy buty ze śniegu, zdejmujemy kurtki 
i czapki, wchodzimy do salonu. Na ekranie telewi-
zora ulubiony film pani Grażyny—„Noce i dnie”. 
W cieple kominka właścicielka opowiada nam      
fragmenty historii dworku.  

Kiedy dokładnie powstał dwór? Dziś nie                       
wiadomo. W połowie XVIII wieku zbudowali go 
członkowie rodu Łuszczewskich i również od ich 
nazwiska pochodzi nazwa wsi. 

Pod koniec XIX wieku we dworze mieszkała       
Jadwiga Łuszczewska „Deotyma” - znana poetka                    
i pisarka powieści historycznych dla młodzieży.  
Tu napisała słynną „Panienkę z okienka”. 

Dwukrotnie paliły się drewniane elementy                     
domu, przy odbudowywaniu połączono drewno                  
z cegłą. 

W 1926 roku właścicielką posiadłości została          
pani Kapuścińska, ale z powodu wojny musiała 
opuścić go w 1942 roku. Opuszczony dwór posłu-
żył za kryjówkę żołnierzom Armii Krajowej, którzy 
założyli tu mały szpital dla rannych. 

- Kilka lat temu odwiedziło nas dwoje powstań-
ców warszawskich—małżeństwo z Wrocławia. Tu 
się poznali. Ona była sanitariuszką, opiekowała się 
nim, gdy był ranny—opowiada nam pani Grażyna. 

Kiedy pani Kapuścińska wróciła po wojnie                          
do „pałacu”, jak nazywano dom w okolicy, zastała 
go zniszczonego i okradzionego. Nie zdecydowała 
się na zamieszkanie w nim i w końcu w 1976 roku 
postanowiła go sprzedać. Od tego czasu dwór aż 
czterokrotnie zmieniał właścicieli, coraz bardziej 
popadając w ruinę. 

Gdy w 1981 roku dowiedzieli się o nim                    
Państwo Sawiczowie, od razu zdecydowali się go 
kupić.   

- Mieszkaliśmy w Warszawie, ale od dzieciń-
stwa marzyliśmy o tym, aby mieszkać na wsi.            
To miejsce bardzo nam się spodobało. Kochamy 
zwierzęta i przyrodę. 

Nowi właściciele przeprowadzili generalny 
remont dworku, dbając o staropolski, szlachecki 
wystrój, ściśle z zaleceniami konserwatora                             
zabytków. Wprowadzili nowoczesność: łazienki                       
i centralne ogrzewanie. Przygarniali zwierzęta. 
Jeszcze nie tak dawno w ich domu było                                 
kilkanaście kotów, cztery psy.  

Jak wygląda teraz dom? Obszerna kuchnia, 
dziesięć dużych pokojów. Miło i przytulnie.  

Przez drzwi, którymi można wyjść na                               
werandę, spoglądamy na ogród.   

- Może zobaczycie sarenkę, jak przemyka                     
między drzewami? - podpowiada pani Grażyna.  

Szkoda, że nie udaje nam się jej zobaczyć.  ►  

fot. Piotr Siedlecki 
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fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

DOMY Z  HISTORIĄ 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
▲ Dwór na starej fotografii. Tak wyglądał, gdy w 1981 roku kupili go                                     
pp. Sawiczowie. 

▲ Tak wygląda obecnie dwór od strony wschodniej. 

► Ani sarenki, ani dwóch pawi, które                  
chodzą swobodnie po ogrodzie. 

Na dużej działce znajduje się też staw    
z rybami, kort tenisowy, zabudowania 
gospodarcze. Czego jeszcze trzeba?.. 

- Dlaczego Państwo chcecie sprzedać 
ten dom? - informację o planowanej  
sprzedaży znaleźliśmy na stronach                     
internetowych.  

—Jesteśmy na emeryturze, brakuje 
nam już sił i finansów, aby o niego dbać. 
Drogie jest utrzymanie, samo ogrzewanie 
to duży wydatek, do tego dochodzą jesz-
cze remonty, troska o ogród i o zwierzę-
ta—mówi pani Grażyna.— Jednak jest to 
nasze miejsce na Ziemi i tak naprawdę nie 
chcemy go sprzedawać. Kochamy je.    
Czasem życie zmusza ludzi do pewnych 
rzeczy, których nie chcieliby robić. 

Po rozstaniu z miłymi gospodarzami, 
idziemy jeszcze do ogrodu, aby zrobić 
zdjęcia dworku z zewnątrz. Może                  
zobaczymy sarenkę i pawie? Jednak ich 
nie spotykamy, być może pobiegły nad 
pobliską Utratę. 

Powoli zaczyna nadchodzić wieczór. 
Udajemy się więc do ukrytej w bramie 
furtki i mówimy gościnnemu dworkowi: 

- Do zobaczenia! ▪ 
 

[red.] 

▲Ogień w kominku przyjemnie ogrzewa salon.  ▲ Obszerna kuchnia w stylu staropolskim zachęca do posiłków. 

fot. Piotr Siedlecki 

fot. Piotr Siedlecki 

udost.  Grażyna Sawicz 

fot. Piotr Siedlecki 
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DOMY Z  HISTORIĄ 

fot. Mariola Siedlecka 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie…” Stanisław Jachowicz 

PAŁAC W PASSIEPAŁAC W PASSIE  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Pass to mała miejscowość w naszej gminie.                       
Kilka starych i nowych bloków, magazyny, plac 
zabaw, most nad Utratą… Jej nazwa jest bardzo 
tajemnicza. Jak głosi legenda powstania Passu, 
przejeżdżał przez niego kiedyś Napoleon                             
Bonaparte i zostawił swój wojskowy pas… 

Jadąc drogą przez osadę, trudno przeoczyć                   
dużą, ozdobną bramę, za którą mieści się park                        
i pałac, dawniej podupadły, dziś pięknie odrestau-
rowany.   

Jak wygląda w skrócie jego historia? Pałac                     
został wzniesiony w 1830 roku przez Jana                             
Henryka Geysmera.  

Ten warszawski przemysłowiec zmarł niedługo 
po wybudowaniu pałacu, a swój majątek pozosta-
wił bratankom Janowi i Ernestowi – bliskim                        
kolegom Fryderyka Chopina. W 1837 roku                                    
w drodze licytacji pałac przeszedł w ręce                             
warszawskiego bankiera  Ludwika Halperta, który 
dokonał przybudowy budynku. 

Aż do 1946 roku, kiedy stał się własnością                       
Państwa, pałac często zmieniał prywatnych                
właścicieli.  

Ponownie w prywatne ręce trafił w 2004 roku, 
kiedy kupił go pan Wojciech Rychlik. Pałac został 
odnowiony i przybrał elegancki wygląd. ▪ 

Sala balowa 

Sala jagodowa 

fot. Dorota Rychlik 

fot. Dorota Rychlik 

fot. Dorota Rychlik 
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fot. Mariola Siedlecka 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

POZNAJEMY ZAWODY 

fot. Mariola Siedlecka 

„Twój dom może ci zastąpić cały świat. Cały świat nigdy nie zastąpi ci domu”. Blaise Pascal 

JAK SPRZEDAĆ DOM?JAK SPRZEDAĆ DOM?  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Rozmawiamy z p. Łukaszem Kalotą                                    
– właścicielem Podwarszawskiego Centrum 
Nieruchomości w Błoniu. 

 

- Na czym polega praca agenta nieruchomo-
ści? 

 

- Moja praca polega na sprzedaży nierucho-
mości klientom, którzy są zainteresowani                   
kupnem danej lub podobnej nieruchomości. 
Odbywa się to w taki sposób, że najpierw                   
osoba, która chce sprzedać nieruchomość                     
zgłasza się do naszej firmy z podstawowymi 
informacjami o swojej nieruchomości, którą 
może być na przykład dom, działka, mieszka-
nie, gospodarstwo rolne. Następnie umawiamy 
się z właścicielem tej nieruchomości na spotka-
nie, przeprowadzamy wizję lokalną, ustalamy 
szczegóły i pozyskujemy ją do swojej bazy.                      
Od tego momentu zaczynamy szukać osoby, 
która jest zainteresowana, a chce kupić tę                        
nieruchomość. Zajmujemy się też wynajmem. 

 

- Jaką szkołę trzeba ukończyć, aby zostać 
agentem nieruchomości? 

 

- Nie trzeba ukończyć szkoły, która jest 
związana z tą branżą. Wystarczy mieć wy-
kształcenie średnie, szkolenia i doświadczenie.  

 

- Jakie trzeba mieć umiejętności? 
 

- Mile widziana jest komunikatywność,                     
dyspozycyjność i cierpliwość. Trzeba mieć                       
wiedzę ogólną z rynku nieruchomości i znać 
rynek lokalny, na którym agent operuje.  

 

- A Pan lubi swoją pracę? 
 

- Bardzo lubię, chociaż nie jest ona łatwa. 
 

- Ile czasu pracuje agent nieruchomości? 
 

- Jest to nienormowany czas pracy. Pracuje-
my zarówno w godzinach porannych,                            
jak i wieczornych. Często w soboty,                                       
a w niedzielę tylko w wyjątkowych sytuacjach. 

 

- Jakie są plusy i minusy tej pracy? 
 

- Plusem dla mnie jest to, że nie jest to praca 
stacjonarna – nie jestem cały czas w jednym 
miejscu, poznaję nowych ludzi, mam                                  
do czynienia z nieruchomościami, z których 
każda jest inna. Nie ma powtarzalności. Podsta-
wowym minusem jest to, że zdarza się nam 
długo pracować nad sprzedażą danej nierucho-
mości i z przyczyn od nas niezależnych ta 
sprzedaż nie dochodzi do skutku.  

Zdarza się, że poświęcimy czas, energię, a klient 
zrezygnuje ze sprzedaży nieruchomości.  

 

- Czy pomaga Pan sprzedać dom w taki sposób, 
że zmienia jego wystrój? 

 

- Tak, zajmujemy się również doradztwem, czyli 
podpowiadamy naszych klientom, jak ewentualnie 
przygotować dom czy mieszkanie do sprzedaży. Z 
języka angielskiego nazywa się to home staging. Klien-
ci często zmieniają kolor, ustawienie mebli, usuwają 
niektóre przedmioty, aby zwiększyć zainteresowanie 
klienta swoim domem. 

 

- Jak długo trwa sprzedaż mieszkania? 
 

- Jest wiele czynników, które mają na to wpływ. 
Przy dobrej cenie, lokalizacji czas sprzedaży to około 
pół roku. Najdłużej ofertę w swojej bazie mieliśmy 
cztery lata i… nie sprzedała się do dziś. Najkrótsza 
sprzedaż trwała dosłownie kilka dni. Zwykle jedna 
nieruchomość sprzedaje się około pół roku. 

 
 

- Jak sprzedają się mieszkania w okolicy Błonia, 
na przykład w Passie? 

 

- Na Osiedlu przy Pałacu sprzedają się błyskawicz-
nie. Budowany jest już szósty blok i wiem, że w więk-
szości mieszkania są już wykupione. 

 

- Jakie są teraz orientacyjne ceny mieszkań                         
w Błoniu? 

 

- Cena jednego metra kwadratowego to 3300 – 4500 
złotych, w zależności od powierzchni, stanu, standar-
du, piętra, lokalizacji, roku budowy. 

 

- A czy Pan sam chciałby mieszkać w naszym 
mieście? 

 

- Tam, gdzie mieszkam, mam rodzinę, przyjaciół                        
i otoczenie, które lubię, więc nie planuję przepro-
wadzki. Cieszę się jednak, że tu pracuję.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 

Jeżeli macie pytania do p. Łukasza Kaloty,                             
piszcie do nas: diamir72@o2.pl 

fot. Mariola Siedlecka 
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DO YOU SPEAK ENGLISH? 

MY DREAM HOUSEMY DREAM HOUSEMY DREAM HOUSE   

 

My home in the mountains 
 

I’m Dawid and I’m ten years old. This is my 
dream home. It’s a detached house. It’s in the                   
mountains. There’s a swimming pool with slide 
water. There are two living rooms downstairs. 
There’s one dark red armchair, lamp and TV. In 
the second living room is comfortable sofa. There 
are two batch rooms and my own room upstairs. 
There is a bed, chair, desk and computer. Near 
the house is a beautiful garden. My favourite           
room is the my room, becouse I can rest here. 

 

Dawid Łach 
 

My black and red house 
 

My name is Tomek. I’m nine years old. My 
house is big, black and red. It has got lots of win-
dows and doors. There are three bathrooms and 
two toilets. There are fifteen bedrooms. There are 
three kitchens. 

Tomek Lipowski  
 

My house on blue hill 
 

I’m Kuba and I’m ten years old. I’m from Blo-
omfield in the USA. This is my dream house. It’s 
in the rainbow forest. There is the swimming pool 
next to this house. There is a big TV in the living 
room. There is a big computer. Next to my bedro-
om there is my dog’s bedroom. 

 

Jakub Koźbiał 
 

Rysunek Kuby przedstawiony jest na okładce gazety. 
 

In the mountains  
 

My dream house is located in the mountains.           
It is detached house. It is a bungalow. The house 
has got a bug and comfy balcony. There are a big 
bed, wardrobe, cupboard, desk and computer in 
my room. There is a bathroom.  In this bathroom, 
there are the  toilet, washbasin, bath and washer. 
In my kitchen, there are a big table, fridge, sink 
and microwave. In my sister’s room, there are                
a wardrobe, a lamp and big bed. There isn’t                 
a computer. In my parent’s room, there is a sofa 
and a TV. 

 

Piotrek Siedlecki 
 

A jaki jest Twój wymarzony dom?                                       
Piszcie: diamir72@o2.pl 

Jak wyobrażamy sobie swój wymarzony dom? 

▲ Wymarzony dom Tomka. 

▲ Wymarzony dom Dawida. 

▲ Plan wymarzonego domu Piotrka. 

Prace zostały wykonane pod opieką p. Olgi Stojanowskiej. 
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DOMY Z PRZYSZŁOŚCIĄ  

fot. Mariola Siedlecka 

Dom Orzeszek, Bąblowiec, Jajko, Piaskowy Domek? A może wymyślisz własny dom? 

MÓJ DOM MÓJ DOM   

fot. Piotrek Siedlecki 

▲ Dom—Winda w Bordeaux we Francji. 

fot. flickr. com 

- Tutaj niedaleko budowany jest mój dom.                    
Będziemy mieć cztery pokoje. Jeden będzie mój. 
Dokładnie wiem, jak będzie wyglądał. Wreszcie nie 
będę musiał spać na łóżku piętrowym. Drugi                     
pokój będzie mojego młodszego brata, trzeci—
siostry, a czwarty—moich rodziców. Już nie mogę 
się doczekać, kiedy zamieszkamy w nowym                    
domu! - cieszy się Kacper, który obecnie z całą                 
rodziną mieszka w dwupokojowym, niewielkim 
mieszkaniu w bloku. 

Kyrylo przyjechał do Błonia ze wschodniej                 
części Ukrainy, gdzie trwają działania wojenne. 
Jeszcze nie wiadomo, jak długo zostanie w Polsce, 
ale nie chce wracać do dawnego domu.  

- W Mariupolu mieliśmy bardzo duże mieszka-
nie. Była jednak bieda, brak pracy i niebezpiecznie.  

- Dlaczego przyjechaliście akurat do Polski? - 
pytamy. 

- Tu było najbliżej. Tutaj też wcześniej                          
przyjechali nasi znajomi. 

Jak widać czasami możemy wybrać sobie miej-
sce zamieszkania, niekiedy zaś wymusza je na nas 
los. Co jest w nim najważniejsze? Bezpieczeństwo, 
wygląd, wygoda? 

Pewien pan z Francji nie mógł chodzić. Musiał 
poruszać się na wózku inwalidzkim, co w ciasnym 
domu było trudne. Poprosił pewnego architekta, 
aby zaprojektował dom dla osoby na wózku. I tak 
się stało. Trzy piętra łączy ze sobą winda wielkości 
małego pokoju. Gdy zatrzyma się na jednym                                 
z pięter, staje się częścią podłogi (na zdjęciu).                            
O budowie takiego domu zadecydowała  więc                 
konieczność.  

A czy zastanawialiście się kiedyś, czy wszystkie 
domy muszą być zbudowane podobnie? Tak,                      
rzeczywiście, wiecie, że Eskimosi mieszkali                              
w igloo, a na przykład Indianie w namiotach                        
zwanych tipi… Te ich domy bardzo się od siebie 
różnią.  

Są jednak na świecie ludzie, którzy zdecydowali 
się mieszkać w stworzonych przez siebie, nietypo-
wych domach. Na przykład pewien Chińczyk                      
pomyślał, że cudownie by było, gdyby pomieszcze-
nia pojawiały się tylko wtedy, kiedy są potrzebne.                          
I tak powstał Dom—Walizka, czyli Siutcase House, 
położony tuż przy Wielkim Murze Chińskim.  

Wnętrze tego domu można dowolnie dzielić  na 
pomieszczenia za pomocą przesuwanych ścianek,     
a pod podłogą poukrywane są dodatkowe pokoje. 

Bardzo praktyczne rozwiązanie, prawda?                     
Łatwo można by ukryć bałagan w pokoju brata, 
gdy nie chcemy, aby zobaczyli go nasi goście? 

Nie tylko potrzeba praktyczności, ale przede 
wszystkim wyobraźnia podsuwa nietypowe                         
pomysły. Na przykład pewnego francuskiego                      
architekta tak zachwyciły  bąbelki w soku i bańki 
mydlane, że wybudował dla różnych osób kilka 
domów—bąblowców, zaś pan Alvaro z Portugalii 
tak uwielbiał schody, że postanowił wybudować 
na stoku stromej góry dom, w którym byłyby                     
głównie betonowe schody, schody, schody…  

Jeżeli nie lubicie się wspinać, może spodoba się 
Wam domek, w którym schodów jest niewiele. 
Dawno temu pan Matti z Finlandii, który uwiel-
biał oglądać seriale fantastyczne, postanowił                       
zaprojektować dom w postaci kapsuły podziura-
wionej okrągłymi oknami. Miał się on kojarzyć                       
z przyszłością i postępem technologicznym.                        
Potem znalazło się więcej osób pragnących                           
mieszkać w domkach—UFO. 

Takich nietypowych domów jest dużo więcej, 
ich zdjęcia można znaleźć w internecie.                       
Najbardziej podobają mi się domki w Nowej                      
Zelandii, które zostały wybudowane dla…                         
hobbitów. Tak, dobrze przeczytaliście, już                          
wyjaśniam - wykonano je na potrzeby filmu 
„Władca pierścieni”, ale pozostawiono i stały się 
atrakcją turystyczną. 

Tak więc każdy może stworzyć swój własny 
dom, jaki zechce. Wszystko zależy od nas samych. 
W razie braku pomysłów ewentualnością jest                     
domek z klocków lub domek na drzewie…. 

 

Karolina Siedlecka 
 

Zdjęcia wspomnianych domów prezentujemy                             
na następnej stronie. ► 
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DOMY Z PRZYSZŁOŚCIĄ  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

 

fot. Tom Hall/CC BY 2.0  

▲ Maison bulle de Minzier – dom „bąblowiec”. 

fot. Wikipedia.com CC BY-SA 3.0 

▲ Casa Tolo—dom ze schodów. 

fot. Wikipedia.com CC BY-SA 4.0 

fot. By J-P Kärnä - Oma teos, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org 

www.flickr.com 

▲ Domek—UFO. ▲ Jeden z domków hobbitów w Nowej Zelandii. 

► 

▲ Domek na drzewie w ogrodzie Alnwick w Anglii. ▪ ▲ Dom—Walizka w Chinach, czyli Suitcase House. 

fot. CC BY SA 2.0 
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NASZE SPRAWY  

fot. Mariola Siedlecka 

Nie wszystkie dzieci mają rodziców i swój dom.                                                                                                                                                
Zastanawialiście się kiedyś, jak wygląda codzienne życie                                         

wychowanków Domu Dziecka? 

W DWÓCH ŚWIATACHW DWÓCH ŚWIATACH  

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. flickr. com 

W Polsce funkcjonuje ponad tysiąc Domów                         
Dziecka, w których wychowuje się około 20 tysięcy 
dzieci. Tylko 3 procent z nich to sieroty. 17 procent                        
wychowanków ma jednego, a 80 procent oboje                            
rodziców. Rzadko które dzieci mają szansę na                               
adopcję z uwagi na to, że najczęściej ich rodzice nie są 
pozbawieni praw rodzicielskich. Bywa też tak,                          
że kontakt z rodzicami jest trudny (są za granicą                         
lub nie chcą się kontaktować).  

 

Jak wygląda życie w Domu Dziecka?  
 

Pani dyrektor jednego z warszawskich Domów 
Dziecka nie odpowiedziała na naszą prośbę                               
o wywiad na ten temat. Nie udało się porozmawiać 
również z wychowankami. Szkoda. Pozostały nam 
więc do przeczytania wypowiedzi na stronach                   
internetowych.  

W Domu Dziecka są dwa rodzaje dni - dzień                            
szkolny i dzień wolny od szkoły. Dzień szkolny                           
prawie w ogóle nie różni się od takich w domu                        
rodzinnym. Dzieci zazwyczaj wstają o godz. 6.00, 
ścielą  łóżka, ubierają się i pakują do szkoły.                            
Śniadanie zaczyna się o godz. 7.00, przygotowuje je 
wychowawca wspólnie z wychowankami. Potem 
dzieci idą do szkoły. Obiad zaczyna się około godziny 
14.00. Po obiedzie jest czas dla siebie. Dzieci mogą 
czytać lub bawić się na świetlicy, na dworze i w poko-
jach, a starsi wychowankowie mogą też wyjść do             
miasta, spotykać się z przyjaciółmi. Od godz. 16.00            
do 18.00 jest czas na odrabianie lekcji i naukę własną.                                
Wieczorem dzieci wraz z wychowawcami                                 
przygotowują kolację i robią porządki. 

O godzinie 22.00 rozpoczyna się cisza nocna. 
W sobotę można pospać trochę dłużej, bo śniada-

nie zaczyna się o godz. 9.00. Od śniadania do obiadu, 
który jest o godzinie 13.00, trwa pranie i gruntowne 
porządki. Miłe i przyjemne „nicnierobienie” trwa  
jednak znacznie dłużej niż w tygodniu. Przerywa                         
je jedynie kolacja, tradycyjnie o 18.00. Często znajduje 
się czas na seanse filmowe i zabawę. Niedziela jest 
dniem odpoczynku i zabawy. 

 

Jak dzieci spędzają ferie zimowe i wakacje? 
 

Wychowankowie wyjeżdżają na kolonie, zimowi-
ska, biorą udział w zajęciach zorganizowanych przez 
wychowawców, a jeżeli jest możliwość, spędzają czas 
z rodziną. 

Czy łatwo jest dziecku zaadaptować się                         
w Domu Dziecka? 
 

Przejście z domu rodzinnego do zupełnie  
obcego Domu Dziecka bywa bardzo trudne, nie 
tylko dla najmłodszych. To ogromne                       
zaburzenie poczucia bezpieczeństwa. Często 
dzieci są przerażone, boją się obcych ludzi                         
i tego, co ich tu spotka. Tęsknią za domem                  
rodzinnym, za mamą i tatą. Bywają agresywne,                         
buntują się lub zamykają w sobie. Zazwyczaj, 
kiedy mogą od czasu do czasu odwiedzać                       
rodziców, żyją w dwóch światach. W jednym                       
z nich czekają na nich zakazy i nakazy,                             
odrabianie lekcji, przygotowywanie posiłków                   
i robienie porządków, w drugim—brak opieki, 
nauki, jedzenia, bałagan, alkohol, narkotyki. 
Wiele dzieci ma duże problemy i wymaga                        
psychologicznej pomocy. 

 

Jakie są marzenia wychowanków Domu 
Dziecka? 

 

 Największym marzeniem dzieci jest być                    
kochanym i powrót do domu rodzinnego. Poza 
tym ich pragnienia są takie jak innych—
komputer, mp3, smartfon...  

 
 

Marysia Wodnicka i Amelka Tomaszewska 

 
Czekamy na Wasze pytania: diamir72@o2.pl 

fot. CC BY—SA 3.0 
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fot. Mariola Siedlecka 

Po Hospicjum Domowym Caritas Archidiecezji Warszawskiej oprowadza nas p. Joanna Mikulska. 

OSTATNIE MIEJSCE NA ZIEMIOSTATNIE MIEJSCE NA ZIEMI  

Hospicjum Domowe Archidiecezji 
Warszawskiej, mieszczące się przy                             
kościele pw. Narodzenia Pańskiego                      
w Błoniu, zajmuje się dorosłymi pacjenta-
mi, którzy chorują na chorobę nowotworo-
wą. Chory trafia pod jego opiekę wtedy, 
kiedy lekarze w centrach onkologicznych                          
nie widzą już dla niego szans powrotu                       
do zdrowia. W takiej sytuacji pacjentem 
zajmuje się rodzina przy wsparciu lekarza                                       
i pielęgniarki z Hospicjum.  

Tu jest baza, z której każdy lekarz                          
i pielęgniarka pobiera sprzęt dla chorego, 
potrzebne dokumenty, recepty, leki. 

Pani Joanna pokazuje nam różnorodne 
urządzenia wykorzystywane przez osoby                      
chore oraz opowiada nam o ich                                
przeznaczeniu. Oglądamy koncentrator                      
tlenu. Zapewnia on  pacjentowi, który ma 
duszność, dostawę powietrza ze zwięk-
szoną zawartością tego życiodajnego     
pierwiastka. Jest bardziej  bezpieczny                      
niż stosowana dawniej butla tlenowa.                    
Poza łóżkami jest to jeden z najczęściej  
wypożyczanych sprzętów [na zdjęciu                 
poniżej]. ► 

fot. Piotrek Siedlecki 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

 

 

▲ Rejestracja, do której zgłasza się rodzina chorego. Tu pacjent jest 
rejestrowany, przypisuje się mu określonego lekarza i pielęgniarkę.  

▲▼ Sprzęt przydatny chorym ludziom: łóżko sterowane elektronicz-
nie pilotem, podwieszki do rehabilitacji oraz [niżej] wózki. 

► 
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► W opiece nad chorym, który długo leży i nie 
może często zmieniać pozycji swojego ciała, bardzo 
przydatny jest materac przeciwodleżynowy.                   
Układa się go na łóżko pacjenta. 

- To jest coś na zasadzie pływającego łóżka—
mówi pani Joanna.—Materac ten ma takie komory, 
które zmieniają powietrze; raz jest tego powietrza 
więcej, raz mniej.  

Oglądamy materace do pozycjonowania, które 
same dopasowują się do kształtu ciała. Sprawdza-
my, jak dopasowują się do odcisku naszych dłoni. 
Idealnie! 

Zwiedzamy magazynek z lekami, opatrunkami                  
i sprzętem jednorazowym. Sprawdzamy działanie 
środka dezynfekującego, który zabija wszystkie 
bakterie. Przymierzamy maseczki chirurgiczne. 

- Warto taką maseczkę mieć w domu i nosić ją na 
przykład wtedy, kiedy jest się przeziębionym,                   
aby nie zarażać innych domowników. 

Zaglądamy do komory do dezynfekcji ozonowej 
sprzętów, które wróciły od pacjenta.  Specjalista 
pracuje tam w czepku, okularach, ochronnej ma-
seczce, specjalnym fartuchu zakładanym od przodu 
i w rękawiczkach. Na koniec, po wykorzystaniu, 
taki strój musi wyrzucić do czerwonego worka na 
odpady medyczne. 

fot. Natalia Wiśniewska 

▲Mateusz w progu pomieszczenia do dezynfekcji. 

- Pamiętajcie, aby nigdy nie wyjmować niczego  
z czerwonego pojemnika na odpady, bo może być 
to niebezpieczne dla zdrowia—przestrzega pani  
Joanna.  

Przechodzimy do dużego pomieszczenia,                                  
w którym każdy z nas ma okazję do siedzenia                               
w specjalnym, bardzo wygodnym, fotelu rehabili-
tacyjnym na kółkach [na zdjęciu obok]. 

Fotel taki jest dla chorego alternatywą wobec 
konieczności ciągłego leżenia w łóżku. Ma wiele 
różnych funkcji. Można go przechylać do tyłu tak, 
że pacjent może leżeć z nogami w górze, zmieniać 
ustawienie poszczególnych elementów, aby chore-
mu było wygodnie. Przy fotelu zamontowany jest 
stolik, który można ustawić tak, aby pacjent mógł 
przy nim jeść lub wykonywać inne czynności.  

Jak widzicie, Hospicjum Domowe może bardzo 
pomóc osobie przewlekle chorej, która musi długo 
leżeć w łóżku. Warto o tym wiedzieć, aby móc 
ulżyć chorym w ich problemach.  
 

Po Hospicjum Domowym oprowadzała nas                         
pani Joanna Mikulska—koordynator Biura,                           
prowadząca rejestrację i rozliczenia z NFZ.  

[red.] fo
t.
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NASZE MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ JUŻ DZISIAJNASZE MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ JUŻ DZISIAJNASZE MARZENIA SPEŁNIAJĄ SIĘ JUŻ DZISIAJ   

 

Jak Messi 
Bardzo interesuję się piłką nożną. Trenuję ją 

od kilku lat. Od trzech lat gram w klubie sporto-
wym „Błonianka”. Mam tam wielu przyjaciół. 
Trenujemy dwa razy w tygodniu. Często  jeździ-
my na mecze i sparingi. Najczęściej gram                               
na pozycji pomocnika. Moim największym                        
marzeniem jest zostać zawodowym piłkarzem                          
i grać w klubie Manchester City, a później w FC 
Barcelona. Moim ulubionym piłkarzem jest                    
Messi, który właśnie gra w tym klubie. Chcę być 
lepszy od najlepszych piłkarzy świata, między 
innymi od Messiego, Ronaldo, Aguero i Nouera. 
Będę  dużo trenował, aż stanę się bardzo dobrym 
piłkarzem. Wymyśliłem już nawet autograf,                     
którym będę się podpisywał fanom. 

Oprócz treningów w klubie dużo też ćwiczę        
w domu. Często z tatą gramy w piłkę i ćwiczymy 
różne triki i zwody. Czasem gramy też mecze                     
z kolegami na boisku szkolnym. ► 

Kim chciałbym być w przyszłości? O czym marzę? Opowiadają nam uczniowie klasy 4a. 

 

► Czytam sporo gazetek na temat piłkarzy, kie-
dy się urodzili i jaka jest ich wartość. Jedną z nich 
jest „Just—kick—it”. Lubię też oglądać mecze w te-
lewizji, zwłaszcza kiedy gra reprezentacja Polski. 

Mam nadzieję, że moje marzenia się spełnią. 
 

Radek Pawlik  

▲Lionel Messi na krótko przed zdobyciem gola w meczu                       
z Getafe.  

W ciągłym ruchu 

Chciałabym zostać aktorką. Lubię występować 
na dużych scenach, przebierać się… Nie chodzi mi o 
przedstawienie baletowe czy pracę przy filmie ani-
mowanym. Moi marzeniem jest wystąpienie                                    
w jakimś sławnym filmie.  

Marzę także o byciu malarką. Malowanie                            
i rysowanie sprawia mi dużą przyjemność. Podobno 
moje rysunki są ładne. Chciałabym umieć                       
malować i rzeźbić, jak na przykład Jan Matejko… 
Marzę o udziale w jakimś konkursie i wygraniu go.  

Bardzo lubię ruch. Moim ulubionym sportem jest 
tenis. Dwa razy wygrałam turniej tenisa, dwa razy 
zajęłam drugie miejsce i tylko raz trzecie. Chciała-
bym zostać sławną tenisistką, wygrywać różne tur-
nieje.  

Mam dużo marzeń. Mam nadzieję, że któreś                      
z nich się spełni. 

Janka Paradowska  
► 

◄ Sławna polska tenisistka Agnieszka Radwańska                       
i Francesca Schiavone podczas Australian Open 2010.  

fot. CC BY 2.0 

fot. CC BY SA 2.0 
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Lubię grać w sparingach i meczach ligowych, 
w których często wygrywamy. Dobrze gram                     
w piłkę nożną i myślę, że moje marzenie się                       
spełni. 

Drugim moim marzeniem jest praca rysowni-
ka. Myślę, że mogę zrealizować oba moje pomy-
sły na przyszłość, ponieważ rysownikiem chcę 
zostać po zakończeniu kariery sportowej. Podo-
bają mi się rysunki, zwłaszcza z książki                                
pt. „Dziennik Cwaniaczka”. Są one czarno—białe 
(niektóre z „dymkami”). Lubię rysować tym                    
stylem, choć jest dla mnie dość trudny. Tak naj-
częściej rysuję w domu, ale w przyszłości chcę to 
robić na swój sposób. Dobrze wychodzą mi                     
twarze, które lubię sobie wymyślać.  

Mam nadzieję, że będę dobrym piłkarzem                        
i świetnym rysownikiem. 

Tymon Dobrowolski  

W kosmosie 

Od zawsze interesuję się kosmosem. Umiem, na 
przykład, znaleźć  gwiazdozbiór na niebie. Wiem, 
że gdyby na Tytanie—księżycu Saturna— była 
wyższa temperatura, mogłoby istnieć na nim życie.  
Może kiedyś tak będzie. Wiem, że czarna dziura 
wchłania materię i „wyrzuca energię”. 

Moim marzeniem więc jest zostać kosmicznym 
podróżnikiem. Odkryłbym planetę i nazwałabym 
ją JP—3003 i byłby to wielki punkt wycieczkowo—
rozrywkowy, największy w całym wszechświecie. 
Byłyby tam kasyna hologramowe, kina i muzea, 
place zabaw, wielkie budynki, w których można 
grać na konsolach i roller - coastery, którymi                  
przemieszczałoby się tak jak autobusem. Tam                     
spędziłbym całe życie.  

Julek Podyma  

▲Ziemia (po prawej), Księżyc (u góry po lewej) i Tytan      
(na dole po lewej) w identycznej skali. Tytan, podobnie jak 
Ziemia, posiada atmosferę. 

fot. CC-BY-SA-3.0-migrated  

Kiedyś tam stanie nasz dom 

Moja mama pochodzi z małej miejscowości                    
Rogoźnia, mamy tam swoją działkę. Na razie jest 
porośnięta trawą, ale w wakacje chodzimy tam                            
na spacery i urządzamy pikniki. Marzę wtedy,                         
że kiedyś stanie tam nasz dom. Każdy w rodzinie 
ma swoje pomysły i plany, jaki on będzie.  

Bardzo bym chciała, aby mój pokój znajdował 
się w piwnicy, miał duże okna i był bardzo jasny. 
Ustawiłabym w nim swoje wymarzone meble,                        
a przede wszystkim duże, okrągłe łóżko. Mogłabym 
spełnić też swoje kolejne marzenie i mieć pieska. 
Mielibyśmy tam dużo miejsca do zabawy, chodziła-
bym z nim do lasu na spacery. Wyobrażam sobie, 
jak rano piję herbatę w ogrodzie z widokiem na las, 
a obok mnie siedzi mój piesek.  

Jesienią chodziłabym z mamą na grzyby,                             
bo bardzo to lubimy. Do szkoły jeździłabym                           
rowerem razem z koleżankami, które teraz                             
spotykam tylko w wakacje i w ferie.  

Gdybyśmy się tam pobudowali, to nie tylko 
spełniłoby się moje marzenie o nowym domu,                      
ale zmieniłby się też nasz styl życia, bo tam czas 
płynie jakby wolniej i to bardzo mi się podoba. 

 

Ula Jagodzińska  

 

W podróży przez życie 
 

Moim marzeniem jest ukończenie szkoły                        
z dobrymi ocenami, znalezienie pracy, podróże.  

Chciałbym zostać detektywem. Jest to ciekawy 
zawód, w którym można poznać wiele nowych 
ludzi i pracuje się w ruchu, odkrywa się tajemni-
ce, odnajduje zaginione osoby, odgaduje zagadki. 

W podróż chciałbym pojechać do Włoch,                       
zwiedzić Watykan i zobaczyć papieża.  

Pragnę też zwiedzić Grecję, w której jest ciepło 
i słonecznie.  

Myślę, że jak będę się starał, to moje marzenia 
się spełnią. 

   Maciek Grajber  
 

Uczniowie klasy 4a, którzy rozpoczęli naukę                        
w wieku sześciu lat, zdobyli spośród klas 4—6                      
najwyższą semestralną średnią ocen (4,46).                                
Serdecznie gratulujemy! ▪ 

Na swój sposób 

Jedno z moich marzeń to kariera piłkarska. 
Chciałbym grać w Legii Warszawa, w Realu                      
Madryt i w Reprezentacji Polski. Mój numer,                             
z którym chcę występować to cztery lub dziesięć. 
Teraz trenuję w klubie sportowym Błonianka.                                   
Najbardziej lubię grać na prawej obronie. Jestem na 
niej ustawiany podczas meczów.  

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-3.0-migrated
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O marzeniach, lękach, skokach spadochronowych, uchodźcach z Libanu i o pobycie w Nowej Zelandii                                                   
opowiada nam pan Tomasz Kozłowski. 

W PRZESTRZENIW PRZESTRZENIW PRZESTRZENI   

Rozmawiamy z panem Tomaszem                           
Kozłowskim. Kim jest? Czym się zajmuje? 
Najlepiej, jeżeli sam o sobie opowie. 

- Jest Pan człowiekiem wszechstronnym 
i niezwykle aktywnym. Gdyby miał Pan 
scharakteryzować siebie w kilku słowach, 
co by Pan o sobie powiedział? 

 

- To bywa czasami trudne, mówić wprost 
o sobie, a jeszcze trudniej siebie obiektywnie 
i rzetelnie opisywać. Na pewno jestem                  
człowiekiem, który wykorzystuje prawie 
wszystkie dane mu w życiu szanse. Popeł-
niałem wiele błędów, ale starałem się je ana-
lizować i wyciągać z nich wnioski. Jestem 
człowiekiem, który nie boi się bać. Nie mam                     
trudności z tym, żeby przyznać się do słabo-
ści czy braku wiedzy w jakiejś dziedzinie. 

 

- Z wykształcenia jest Pan psychologiem.                        
Napisał Pan książkę „Historia tysiąca lęków”.                        
W swojej pracy często zajmuje się lękami, stresem 
i sytuacjami traumatycznymi. Jak Pan myśli, czy 
strach jest potrzebny? Czego powinniśmy się bać, 
a czego nie? Jak radzić sobie z własnymi lękami? 

 

- Lęki, trudności, stres, obawy i słabości są                           
nieodłączną częścią naszego życia. Ból pomaga 
nam zlokalizować miejsca, które wymagają lecze-
nia, a lęk pokazuje nam obszary, nad którymi                       
powinniśmy pracować. Lęki są nam potrzebne,      
jednak najważniejsze jest to, aby nie zdominowały 
naszego życia. Trzeba je akceptować, nauczyć się                      
z nimi żyć, wręcz nimi zarządzać. Boimy się                         
przecież klasówek, spotkań, egzaminów, rozmów. 
Boimy się przegranej w zawodach, obawiamy się, 
że źle wypadniemy na spotkaniu z rówieśnikami. 
Jednak za drzwiami tych lęków często jest coś                       
ciekawego, czeka tam na nas wiele zwycięstw                            
i możliwości sprawienia tego, aby nasze życie było 
lepsze, wygodniejsze, ciekawsze i fajniejsze. 

 

- Pracował Pan jako specjalista interwencji     
kryzysowej. Na czym polegała Pana pomoc 
uchodźcom z Libanu w 2006 roku? 

 

- Praca w interwencji kryzysowej wymaga                     
dostosowania się do tego, jak przeżywany dramat 
widzi osoba poszkodowana. Każdy z nas sam wie, 
co jest dla niego trudne, czego nie może                                 
wytrzymać. Praca z uchodźcami  z Libanu polegała 
na  prowadzeniu  specjalistycznych rozmów,  które  

▲ Przygotowania pana Tomasza do skoku spadochronowego                          
ze stratosfery trwały dwa lata. 

odbywaliśmy z nimi  w specjalnie zbudowanym 
do tego miasteczku ulokowanym tuż przy lotni-
sku. Ci ludzie, uciekając przed wojną, wylądowali 
w Polsce i nie wiedzieli, skąd i w jaki sposób                       
mogliby sięgać po pomoc psychologiczną. Nasze 
zadanie polegało też na tym, aby rozładować 
pierwsze silne napięcia emocjonalne, które powsta-
wały w momencie wylądowania w bezpiecznej 
Ojczyźnie. To dość skomplikowane techniki                           
prowadzenia rozmów psychologicznych, ale do 
tego przygotowywaliśmy się całymi latami. To są 
właśnie takie chwile w życiu człowieka, w których 
jest w pełni przekonany, że warto było się uczyć. 

 

- Przez dłuższy czas pracował Pan w Nowej 
Zelandii. Czym Pan tam się zajmował? Jak Pan 
wspomina ten kraj?  

 

- Nowa Zelandia jest jednym z najpiękniejszych 
miejsc naszej planety. Pobyt tam był dla mnie 
wspaniałą przygodą, zabawą oraz świetną lekcją 
życia. Pracowałem tam w obszarze budowania       
zespołów, co polegało na przygotowywaniu ludzi 
do niezwykle trudnej pracy zespołowej, a miano-
wicie połowów krabów na otwartym oceanie. 
Przez pięć tygodni tworzyliśmy różne trudne                     
zadania w dżungli, na wulkanach, w jaskiniach                       
i innych niebezpiecznych miejscach, żeby przygo-
tować tych ludzi do współpracy w naprawdę                  
nieprzyjaznym środowisku. Ich praca określana 
jest jako jedna z najniebezpieczniejszych                                
na świecie. ► 
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► - Rok temu w grudniu, wznosząc się                                    
do stratosfery balonem na ogrzane powietrze 
wraz z dwoma skoczkami wykonał Pan najwyż-
szy skok spadochronowy w Europie (10735 m). 
Jak Pan się do niego przygotowywał?  
 

- Przygotowania do skoku trwały ponad dwa 
lata, a opisane tego zajęło mi prawie rok czasu.                   
Dlatego właśnie powstała moja książka, którą moż-
na znaleźć na www.historiaskoku.pl. Ja tę książkę 
wydałem sam, więc jest to najprawdziwszy zapis 
tego, co robiłem, co czułem, co myślałem i czego 
się bałem. 

 

- Czy trenuje Pan jeszcze jakieś sporty                            
ekstremalne?  

 

- To dość ciekawe pytanie. Skoki spadochrono-
we nie są aktywnością ekstremalną. Ekstremalne                           
są przeżywane w tym sporcie emocje. Wypadko-
wość w skokach jest niższa niż w narciarstwie                        
czy grze w golfa, podczas której dochodzi do                         
uderzeń twardą piłką w głowę lub rażenia                                 
piorunem na otwartej przestrzeni. Statystyka                         
dobrze to obrazuje i cieszę się, że uczyłem się jej na 
studiach. Najbardziej niebezpieczną częścią skoku 
spadochronowego jest przejazd samochodem na 
lotnisko, kiedy często przekraczamy dozwoloną 
prędkość. Jednak odpowiadając wprost na pytanie, 
lubię eksplorować jaskinie, bo to również jest 
wspaniałe spotkanie z surowością naszej natury. 

 

- Do uprawiania jakich sportów zachęcałby 
Pan uczniów szkoły podstawowej? 

 

- Zachęcam wszystkich do posiadania pasji                       
bez względu na to, czy będą to skoki, czy szachy. 
Jednak sport sam w sobie jest niezwykle istotny dla 
utrzymania zdrowia, więc pływanie i biegi zawsze 
będą nam potrzebne do lepszego funkcjonowania. 

 

- Czy spełnił już Pan swoje marzenia?                                  
Co  jeszcze pozostało do spełnienia? 

 

- Jako sześcioletni chłopiec miałem dwa                                   
marzenia: być ratownikiem górskim i skoczkiem 
spadochronowym. Jedno i drugie spełniłem                                 
aż z naddatkiem, więc jestem absolutnie szczęśli-
wy. 

 

- Jakie ma Pan życzenia na ten nowy rok ?  
 

- Dla mnie jako rodzica najważniejsze jest                       
szczęście mojego syna. Sobie życzę jedynie                           
zdrowia, bo reszta jest do osiągnięcia przy                            
otwartym umyśle i woli walki o swoje. Wszystkim 
innym życzę szczęścia w myśl prostego powiedze-
nia: bogaty nie jest, który ma dużo, ale ten,                              
któremu wystarczy to,  co ma. ▪  

[red.] 
 

fot. Bartek Syta 
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W WIELKIM SKRÓCIE 

TE CHWILE... TE CHWILE... TE CHWILE...    

„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia”. Mark Twain   

▲ 29 stycznia bawiliśmy się na balu karnawałowym.                           
Tak bawiły się dzieci z klas młodszych. 

▲ 15 stycznia odbył się Gminny Konkurs Kolęd. Laureatką 
pierwszego miejsca została Emilka Bartnicka z klasy 5a. 

▲ Pierwszaki w czasie zajęć realizowanych w świetlicy                      
z projektu „Ekopaka” 

▲ A tak bawili się uczniowie klas 4—6—wraz z nauczyciela-
mi i rodzicami. 

▲ Wychowawcy świetlicy szkolnej zorganizowali  kiermasz 
walentynkowy. ▪ 

▲ Zwiedzaliśmy wystawę „Lalki polskie—lalki świata”     
zorganizowaną w dworku „Poniatówka”. 

fot. Aneta Domuracka fot. Paulina Nowicka 

fot. sp2blonie.edupage.org fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. sp2blonie.edupage.org fot. sp2blonie.edupage.org 
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OPOWIEDZ MI, MAMO! 

O PORCELANOWYM SERCUO PORCELANOWYM SERCUO PORCELANOWYM SERCU   
 

Dawno, dawno temu, w czasie, kiedy królowie 
władali państwami, w jednym z zamków                         
mieszkała księżniczka. 

Była zła i bezwzględna dla poddanych.                                  
Z upodobaniem dręczyła ludzi i zwierzęta.                             
Im więcej zadawała bólu, tym bardziej twardniało 
jej serce, a oczy, pozbawione uczuć, stawały się                  
puste i szklane jak paciorki. 

Pewnego dnia dla własnej uciechy księżniczka 
zabiła pięknego, kolorowego motyla. Wtedy                           
na zamku pojawiła się pięknie ubrana postać. Jej 
fantazyjne szaty utkane były z delikatnej przędzy. 
Przypominały skrzydła motyla.  

Osobą tą była wróżka, władczyni łąk, kwiatów                       
i delikatnych motyli. Przybyła na zamek, aby                            
ukarać księżniczkę i położyć kres złu, które zrodzi-
ło się w jej sercu. Zamieniła dziewczynkę w szma-
cianą lalkę. Buzia księżniczki stała się porcelanową 
maską, a serce stwardniało jak kamień. 

Lalka trafiła na sklepową półkę. Zza okien                         
sklepu obserwowała świat i ludzi, a porcelanowe 
serce nie czuło nic oprócz chłodu. 

Każdy dzień był podobny do poprzedniego. 
Nikt nie zwracał uwagi na porcelanową lalkę,                         
bo choć była piękna, to jej oczy były zimne, puste                         
i złe. 

Pewnego dnia przyszła do sklepu biedna                       
dziewczynka w obdartym i brudnym ubraniu.                     
Wyjęła garść drobnych monet, które uzbierała, 
sprzedając na ulicy zrobione przez siebie wierzbo-
we miotły. Dziewczynka o imieniu Lili kupiła lalkę, 
o której zawsze marzyła. Ostrożnie wzięła ją do rąk 
i pobiegła z nią do starego, lichego domu. 

Lili mieszkała razem z ojcem. Jej mama zmarła, 
kiedy dziewczynka miała niewiele lat. 

Ojciec był człowiekiem złym, podłym i chciwym. 
Za nic miał swoją córkę. Traktował ją jak służącą                     
i karał, kiedy miał zły humor. 

Jedyną pociechą w tych ciężkich chwilach była 
dla dziewczynki jej szmaciana lalka. 

Lili nazwała swoją przyjaciółkę Zuzu. 
Dziewczynka często tuliła Zuzu w swych                     

drobnych rączkach. Opowiadała jej o swym                   
nędznym życiu. Powierzała jej sekrety i marzenia. 
Zuzu słuchała Lili, ale jej stwardniałe serce nie było 
zdolne do okazywania żadnych ciepłych uczuć.  

Tak mijały dni. Lili ciężko pracowała. W zamian 
dostawała od ojca tylko szturchanie i wyzwiska.  

Mamo, opowiedz mi baśń o lalce z wystawy! 

Lili nie rozstawała się już ani na chwilę ze swo-
ją milczącą przyjaciółką, co bardzo irytowało 
opiekuna. 

Pewnego dnia do domu wrócił tata Lili                          
w szczególnie złym humorze. Pobił biedne                           
dziecko, a w przypływie złości rzucił ukochaną 
lalą o ścianę. 

Na porcelanowym sercu Zuzu pojawiła się         
maleńka rysa. Kiedy dziewczynka zobaczyła,                           
co zrobił jej ojciec, podbiegła, aby chronić kruchą 
buzię Zuzu przed jego złością. 

Ojciec ukarał ją jeszcze dotkliwiej. Serce Zuzu 
pękło… 

Ciepłe uczucie wdzięczności dla Lili roztrza-
skało twardą skorupę, w której zamknięte było 
serce lalki.  

Zuzu zaczęła odczuwać smutek, wdzięczność, 
radość i szczęście. Znów powróciły wspomnienia, 
a wraz z nimi żal za utraconą przeszłością, wstyd 
za zło, które wyrządziła innym.  

Kiedy serce Zuzu zaczęło bić ciepłym, równym 
rytmem dobrego człowieka, pojawiła się wróżka                        
i za pomocą czarów zmieniła Zuzu w pięknego, 
wielobarwnego motyla. 

Zuzu, która szczerze polubiła Lili, nie chciała 
pozostawić jej w nędzy i nieszczęściu. 

Poprosiła więc dobrą wróżkę, aby i Lili                       
zaczarować w motyla. 

Zuzu i Lili stały się wolne, piękne i kolorowe. 
Otrzymały w darze nie tylko nową postać, ale też 
czarodziejską moc. Fruwają po świecie i szukają 
biednych, chorych i nieszczęśliwych dzieci,                       
których nikt nie kocha... Zmieniają je w barwne                       
i szczęśliwe motyle, tańczące na wietrze w rytm 
muzyki granej przez konwaliowe dzwoneczki. 

Gdy kiedyś zobaczysz na swoim oknie koloro-
we motyle, to znaczy, że Lili i Zuzu przyfrunęły 
sprawdzić, czy twój dom jest pełen miłości,                                  
a dzieci w nim są szczęśliwe. 

 

Od autora: W moim domu jest też porcelano-
wa lalka. Wiem, że ma już odczarowane i dobre 
serce, bo każdy, kto przebywa blisko dobrych 
ludzi, staje się lepszy. 

 

Michał Firsiuk 
 

Dedykuję swojej Mamie,                                                                 

która otworzyła drzwi do mojej wyobraźni. 
 

Praca została napisana pod opieką                                                
p. Marty Cybulskiej. 
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ZGRANA RODZINKA 

GRA W ŻYCIEGRA W ŻYCIEGRA W ŻYCIE   
 

Idziesz na studia czy rozpoczynasz pracę? 
Jeżeli od razu zaczniesz pracować, będziesz 
szybciej, ale mniej zarabiać; jeżeli pójdziesz na 
studia, trochę dłużej będziesz czekać na pierw-
szą wypłatę, ale Twoje zarobki będą większe. 

To jest pierwsza Twoja decyzja, którą musisz 
podjąć, grając w „Grę w życie”, ale czeka Cię              
jeszcze mnóstwo innych. Każdy Twój ruch                
tarczą losującą to nowe przeżycia, sytuacje,                  
decyzje. Wyjeżdżasz na wakacje do Australii? 
Zapłać 5 tysięcy złotych. Wygrywasz telewizyj-
ny konkurs talentów? Pobierz 100 tysięcy              
złotych! Bierzesz ślub—dodajesz męża lub żonę 
do swojego auta i losujesz prezent od każdego 
gracza. Kupujesz drugi dom—masz wybór.        
Wolisz mieszkać w rezydencji, zabytkowej willi, 
apartamencie, luksusowym domu w górach czy 
w przyczepie z przybudówką? Każdy z nich ma 
inną cenę. Twój wybór zależy od tego, jaki dom 
chcesz i ile jesteś w stanie za niego zapłacić. 
Dzieci? To, ile będziesz ich miał, zależy od pól,                                 
na których będziesz stawał. Za każde dziecko 
dostaniesz od innych graczy „becikowe”, żetony 
Życie i na koniec prezent emerytalny, ale musisz 
się liczyć z większymi wydatkami po drodze. 
Wszystko jak w życiu!  

„Życie jest jak pudełko czekoladek - nigdy nie wiesz, co ci się trafi”. Forrest Gump 

NAWIEDZONY DOM NAWIEDZONY DOM NAWIEDZONY DOM    

Gdy dojdziesz do mety, czyli do pola Emerytura, 
możesz odpoczywać w Rezydencji Milionerów lub  
w Wiejskiej Posiadłości. Kiedy już wszyscy gracze 
przejdą na emeryturę, podliczacie, ile macie gotówki 
i jaką wartość mają Wasze żetony Życie. Najbogatszy 
gracz wygrywa!  

 

Piotrek Siedlecki  

Wyobraź sobie, że znajdujesz się w piwni-
cach nawiedzonego domu. Jest bardzo zimno, 
ciemno i wokół słychać upiorne dźwięki.                       
Musisz teraz znaleźć drogę wyjścia. Po drodze 
trzeba zbierać przedmioty, które pomogą Ci 
wydostać się z tego miejsca i rozwiązywać 
trudne zadania. Kiedy przechodzisz grę pierw-
szy raz, nie bardzo wiesz, co zbierać (przydaje 
się znajomość języka angielskiego), a kiedy 
klikniesz niewłaściwy przedmiot, wyskakuje                            
z niego przeraźliwie krzyczący duch i tracisz 
„życie”. Ostatecznie Garfield (bo to w tego 
słynnego bohatera kreskówek wcielasz się                  
w tej grze) może przerażony uciec z gry,                     
ale jeżeli szczęśliwie opuści dom, zdobędzie 
dodatkowo skrzynię pełną kosztowności. 

„Nawiedzony dom” nie jest grą planszową, 
tylko komputerową, ale nie musisz w nią grać 
sam. Pomagać Ci może cała rodzina.  

Zabawa jest dobra dla każdego, szczególnie wtedy,  
gdy na dworze o godzinie 16.00 robi się ciemno,                     
a lodowisku jest więcej wody niż lodu. Polecam! 

 

Piotrek Siedlecki  
 

Piszcie na temat swoich ulubionych gier!                                  
Kontakt: diamir72@o2.pl 

▲ Jest zimno, ciemno i wokół słychać upiorne dźwięki!  

fot. Piotr Siedlecki 

fot. Piotr Siedlecki 
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RECENZJE 

ODLOTODLOTODLOT   
 

„Odlot” jest animowanym filmem przygodo-
wym, stworzonym głównie dla dzieci, ale z pewno-
ścią zachwyci też wielu nastolatków. Można go 
oglądać całą rodziną! 

Film ten jest dobrze rozplanowany, zawiera                     
ciekawą i żywą akcję oraz ładną muzykę. Można 
przy nim doświadczyć różnorodnych emocji: smut-
ku i radości. Akcja zawiera w sobie sceny zarówno 
zabawne i ekscytujące, jak i te wzruszające i dające 
do myślenia. Ma w sobie elementy typowo baśnio-
we, ale też i realne, nawiązujące do ludzkiego życia. 
I mogę tu zapewnić, że przy niektórych scenach 
większość z nas poczuje nutkę wzruszenia, a nawet 
można się mocno popłakać – dlatego ten film może 
być ciekawy dla każdego: dla dziecka i dla dorosłe-
go. 

Głównym bohaterem „Odlotu” jest Carl. Akcja 
zaczyna się, kiedy jest on kilkuletnim chłopcem. 
Carl interesuje się pewnym słynnym podróżnikiem, 
który odwiedził odludną i niezwykłą krainę Pod-
niebnych Źródeł w Ameryce Południowej i został 
oskarżony o przywiezienie z tego rejonu sztucznego 
szkieletu nieznanego gatunku ptaka. 

Pewnego dnia Carl spotyka dziewczynkę                          
w podobnym wieku i o takich samych zaintereso-
waniach. Ellie przyjmuje go do swojego klubu                      
i późnym wieczorem zakrada się do jego pokoju,        
by pokazać mu swoją Księgę Przygód i wyznać mu 
swoje marzenie. Marzy o podróży do Podniebnych 
Źródeł i zmusza Carla, aby przysiągł jej, że zabierze 
ją tam sterowcem. Chłopiec przysięga, a po latach 
zostają małżeństwem. Spędzają ze sobą całe życie 
pełne marzeń i szczęścia. Dążą do ich spełnienia,   
ale ciągle coś staje im na przeszkodzie. Gdy są już 
staruszkami, Ellie umiera i Carl zostaje sam – zły, że 
nie udało mu się spełnić jej marzenia.  

„Czuwaj i witaj. Mam na imię Russell. Należę do Synów Dzikiej Przyrody…”. (cytat z filmu „Odlot”)                                                                                       

Gdy główny bohater otrzymuje polecenie                    
przeniesienia się do Domu Starców, przyczepia 
do swego domu mnóstwo balonów wypełnionych                 
helem i odlatuje razem z domem. Towarzyszy mu 
kilkuletni Russell, którego niespodziewanie                      
odkrywa na ganku. Po drodze spotykają ptaka 
Stefana i gadające psy. Chcą dotrzeć do Podnieb-
nych Źródeł, ale zanim osiągną cel, czeka ich                     
wiele przygód i kłopotów. A jakie to będą przygo-
dy? I co wydarzy się potem? Tego nie mogę Wam 
zdradzić. Zapraszam do obejrzenia „Odlotu”,                      
bo jest to mądra i piękna baśń, która pokazuje jak 
żyć. Polecam wszystkim! 

 

Karolina Siedlecka  

HUMOR CAŁKIEM ODLOTOWYHUMOR CAŁKIEM ODLOTOWYHUMOR CAŁKIEM ODLOTOWY   

☺ - Dlaczego ptaki lecą do lasu? 
- Bo las nie może do nich przylecieć.  
 
☺ Jasio chwali się koledze: 
- Moja mama umie latać! 
- Naprawdę? 
- Tak, bo gdy się zamyśli, tata mówi, że błądzi                   
w obłokach. 

☺ W turbośmigłowym samolocie ATR linii                    
EuroLOT:  
Pasażer: - Proszę pani, a po co nam te śmigła?  
Stewardesa: - Aaa, żeby klimatyzacja działała.  
 
☺ Pasażerka: - Czy lecimy już nad Atlantykiem? 
Stewardesa: - Jeszcze nie.  
Pasażerka: - To co tak ciągnie po nogach???  
 

[red.] 

fot. CC BY-SA 2.0  
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 



MĄDREJ GŁOWIE... 

Razem z nami poznawaj zabytki Polski! 

1. Rozwiąż łamigłówkę.  Odczytaj hasło, a dowiesz się, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych                    
pałaców królewskich w Polsce.  

TAM, GDZIE MIESZKALI KRÓLOWIETAM, GDZIE MIESZKALI KRÓLOWIE  

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówek i zagadek z poprzedniego numeru gazety: 

KONKURS:  Co wiesz o planetach i gwiazdach 
Wszechświata? 

1. Gwiazda świeci swoim własnym światłem,                    
a planeta światłem odbitym.  
2. Mikołaj  Kopernik. 
3.  Chłodniejsze miejsca na powierzchni Słońca. 
4. Mars.     5. 88.     6. Mars.          7. Jowisz.     8. Saturn. 

9. Wenus. 

Łamigłówka „Pomagamy zwierzętom w zimie”: 
1. zapasy  2. dziupla  3. rysie   4. drzewa  5. mech 
6. dzik   7. zając   8. paśnik   9. sarna  10. karmnik 
11. mopek   12. wiewiórka  13. leśniczy  14. łoś 
15. sen   16. słoninka    17. siano 
Hasło: Puszcza Kampinoska 
Gratulacje dla wszystkich osób, które nadesłały                  
poprawne rozwiązania! Przekażemy nagrody! ▪ 

 

1. W szybkim tempie zawiezie Cię nawet                              
na najwyższe piętro budynku. 
2. Ma puszysty ogon i spiczasty pysk. Jego domem 
jest nora. 
3. Stoi na biurku, przy którym odrabiasz lekcje. 
4. Siedzi na nim leń w znanym wierszu Jana                            
Brzechwy. 
5. Otwierasz je, aby wywietrzyć pokój przed                       
spaniem. 
6. Niezbędny w jadalni. 
7. … na ławę. 

      1        
   2             
      3        
    4        

  5             
  6             
  7             

2. Rozpoznaj zabytki Polski. 

A. B. C. 

fot. Wikipedia.com CC BY-SA 3.0 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 
 

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

 

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

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

   

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

   

„Dom to nie miejsce, w którym mieszkasz, ale miejsce, gdzie Ciebie rozumieją” . 
J. Morgenstern  

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

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

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

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

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

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

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Podaj nazwę polskiego miasta, w którym 
mieści się ten nietypowy dom. 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 27 lutego 2016 roku. 

 

Podajemy rozwiązanie grudniowej zagadki 
fotograficznej. Widoczne na zdjęciu zwierzę to 
renifer. Żyje na północy Europy, Azji  i Ameryki                        
Północnej. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Topory CC BY—SA 3.0 


