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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

7 Maud z Wyspy Księcia Edwarda—wywiad                       
z Lucy Maud Montgomery 
 

9 Chrzest Polski 966 
 

11 Jak rozpoczęło się średniowiecze 
 

12 Zmierzyć się z historią Polski… 
 

12 Polska za czasów pierwszych Piastów—                    
konkurs 
 

14 Poloneza czas zacząć! 
 

15 Cały Tydzień Nauki 
 

16 W poszukiwaniu inspiracji 
 

16 O naukowcach żartem 
 

17 Książka przed sądem 
 

18 W Tatrach 
 

19 W drukarni w Wyszkowie 
 

20 Oscarowa Łódź 
 

20 W sieci humoru 
 

21 Grasz? Gram!!! 
 

21 Kosmiczne Przygody 
 

21 Czym jestem? - zagadki logiczne 
 

21 Uśmiechnij się! 
 

22 Przygody Super Marchewki 
 

23 Nie tylko Ania—łamigłówka 
 

24 Zagadka fotograficzna  

 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Na przystanku nr 6 rajdu rozpoczynającego 
Noc z Anią z Zielonego Wzgórza. 
Zdjęcie po lewej stronie:  Na weselu Ani i Gilberta. 
Zdjęcie po prawej stronie: Ametystowa broszka Maryli 
znaleziona! - finał szkolnych poszukiwań. 
(fot. Aneta Domuracka) 

▲ Nasi szkolni dziennikarze prasowi i telewizyjni uczestniczą 
w ważnych wydarzeniach szkolnych (tu: w czasie Nocy z Anią      
z Zielonego Wzgórza). 

fot. Aneta Domuracka 

 Witam Was i jak co miesiąc zapraszam                             
do lektury!  

Klasy 6a, 6b, 6e i 5b spędziły bardzo ciekawą 
noc w szkole. Bohaterką tej nocy była Ania                     
z Zielonego Wzgórza. 

Tych, którzy jeszcze nie przeczytali książki 
zachęcamy do poznania rudowłosej Ani.                             
Może zachęci Was do tego sama autorka –                       
Lucy Maud Montgomery? 

Co jeszcze przygotowaliśmy dla Was                          
w tym numerze? Z okazji 1050 rocznicy Chrztu 
Polski mamy dla Was relację z Ostrowa                     
Tumskiego i Gniezna. 

Miłośnicy historii przeczytają też o żywej 
lekcji historii oraz o konkursie „Polska                                  
za czasów pierwszych Piastów”. 

Dzieci i młodzież zmierzyli się na błońskim 
Rynku z trudnym tańcem – polonezem.                        
Byliśmy tam i sprawdziliśmy, kto najlepiej                     
tańczył. Na pewno wszyscy dobrze się bawili, 
co widać na zdjęciach. 

Opisujemy też dla Was Tydzień Nauki,    
który odbył się w naszej szkole i przedstawia-
my relację z niezwykle inspirujących                          
konferencji TED. 

Jest coraz cieplej i dlatego coraz więcej klas 
wyjeżdża na wycieczki. Przeczytajcie, co robili 
uczniowie na „zielonej szkole” w Tatrach,                      
co było na wycieczce w Wyszkowie,                                 
a co w Łodzi. 

Proponujemy Czytelnikom nową łamigłów-
kę, a humor poprawią Wam nasze żarty                        
oraz Super Marchewka. 

Zaczynamy! 
Marysia Wodnicka 

(redaktorka naczelna) 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Ścieżką Ani z Zielonego Wzgórza 
 

6 Cała Noc z Anią 
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WYDARZENIA 

„Milion razy przyjemniej być Anią z Zielonego Wzgórza niż Anią znikąd”. (Ania Shirley) 

ŚCIEŻKĄ ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZAŚCIEŻKĄ ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZAŚCIEŻKĄ ANI Z ZIELONEGO WZGÓRZA   

Czy chcielibyście podążyć razem z nami pełną 
przygód ścieżką Ani z Zielonego Wzgórza? 

Jeżeli tak, to zapraszamy! 
 

Anię spotkaliśmy na dworcu w Bright River. 
Czekała na Mateusza, który błądził po peronach                     
w poszukiwaniu chłopca z Domu Dziecka. 

Jak to się stało, że zamiast w drugiej połowie 
wieku XIX, znalazła się w wieku XXI, nie wiemy  
sami, ale spotkanie z nią było jedną z najwspanial-
szych przygód. 

W drodze prowadziła nas mapa „Avonlea 2016” 
oraz listy z zadaniami od Ani, które znajdowaliśmy 
na kolejnych przystankach. 

Czy potrafilibyście dopasować treść listów                      
do poszczególnych wydarzeń z życia naszej                             
rudowłosej bohaterki? Przekonajcie się.  

 

PRZYSTANEK 2                                                  JĄ, 
Kochani! 

Mateusz kupił mi wymarzoną sukienkę! Ale jestem 
szczęśliwa! Cieszę się, że sukienki z takimi rękawami nie 
wyszły jeszcze z mody! Jest super! Zawsze będę za nią 
wdzięczna Mateuszowi. Czuję, że powinnam stać się 
dzięki niej lepsza. Maryla mówi, że nie powinnam                       
przywiązywać wagi do wyglądu i kupuje mi skromne 
ubrania. Na pewno ma rację, ale tak przyjemnie od czasu 
do czasu mieć coś ładnego. 

Szczęśliwa Ania 

PS. Aby się dowiedzieć, dokąd powinniście iść dalej, 
rozwiążcie łamigłówkę. Rozwiązania napiszcie w moim 
rodzimym języku, którym na co dzień się posługuję. 

 

1. Spodnie   2. Sweter   3. Garnitur 
4. Pasek  5. Rajstopy   6. Skarpety   7. Bluza 
 
PRZYSTANEK 3                                            NIA 

Kochani! 
Wczoraj po południu wpadła do mnie Diana i święto-

wałyśmy jej dwunaste urodziny. Kiedy już wypiłyśmy 
całą butelkę coca – coli, poczułam wyrzuty sumienia,                   
że zaproponowałam jej niezdrowy napój. Poczęstowałam  

 

1                          

          2                 

            3               

      4                     

          5                 

        6                   

      7                     

▲ To my—uczestnicy Nocy z Anią z Zielonego Wzgórza. 

ją więc jeszcze najzdrowszym na całym świecie sokiem 
malinowym Maryli. I wyobraźcie sobie, że moje dobre 
chęci poszły na marne! Diana się rozchorowała                  
i była zupełnie pijana! Jeszcze nigdy nie widziałam  
pijanego człowieka, ale wierzcie mi, to nieciekawy               
widok. Potem okazało się, że dałam jej do picia wino,              
a nie sok. Jestem w otchłani rozpaczy! Straciłam                    
najlepszą przyjaciółkę! 

Zrozpaczona Ania 
 

PS. Wybierzcie zdrowy napój. Z drugiej strony 
znajdziecie mapkę dojścia do następnego przystanku. 
(na innych karteczkach też były mapki, ale tylko 
jedna jest właściwa – ta ze zdrowym napojem). 

Napoje: coca – cola, woda mineralna niegazo-
wana, piwo, wino, sok pomarańczowy z dużą  
zawartością cukru. 

 
PRZYSTANEK 4                                            MA 

Kochani! 
Ciągle nie mogę zrozumieć, jak pani Linde mogła 

mnie nazwać chudym i nędznym stworzeniem! Dlacze-
go jedni ludzie czują się lepsi od innych i uważają,                      
że mogą nimi pogardzać? Żałuję, że uniosłam się gnie-
wem, ale myślę, że dobrze, że ktoś to głośno powiedział. 

W mojej klasie jest nowy uczeń - Salam, który        
przyjechał z Arabii Saudyjskiej. Nie jest terrorystą, jest 
miły i ma ciekawe pomysły, a nikt poza mną nie chce 
się z nim kolegować.  

Dlaczego wyolbrzymiamy wady innych, a nie                   
widzimy własnych? 

Chciałabym to zmienić. 
Zamyślona  Ania 

► 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

► PS. Odgadnijcie rebus. Wskaże Wam miejsce                    
kolejnego przystanku w drodze. 

PRZYSTANEK 5                                                   SPEŁ 

Kochani! 
Bywa, że wyobraźnia płata figle. Często właśnie tak 

jest z moją wyobraźnią. Kiedy obejrzę w telewizji 
„straszny” film albo przeczytam horror, nie mogę                      
zasnąć. Boję się, że z szafy wyskoczy potwór albo przez 
ściany przeniknie duch. A ile duchów jest w lasku                             
niedaleko Zielonego Wzgórza!!! 

Przerażona Ania 

PS. Przejdźcie przez Las Duchów aż do Jeziora           
Lśniących Wód ze wyłączonymi latarkami. Nad jeziorem 
szukajcie kolejnego listu ode mnie. 

PRZYSTANEK 6                                       CHCESZ 

Kochani! 
Byłam świetną Elaine! Uwielbiam takie tragiczne 

role. Lubię występować w szkolnych przedstawieniach. 
Szkoda tylko, że to skończyło się tak fatalnie! I ten                       
nieznośny Gilbert! Nie dość, że mnie uratował, to jeszcze 
chciał, abyśmy się zaprzyjaźnili! Od razu przebaczyłam 
mu dawne błędy, ale wstydziłam się do tego przyznać. 
Szkoda, że o tym się nie dowiedział… Może mu napiszę    
o tym w esemesie?... 

Pechowa Ania 

PS. Ja wdrapałam się na pal, a Gilbert podpłynął do 
mnie łódką. A czy Wy wiecie, jak ratować tonącego? 

Zanim podejmie się jakiekolwiek próby ratowania  
kogoś na własną rękę (jeżeli się potrafi), trzeba wezwać 
pogotowie ratunkowe.  

Zaznaczcie właściwy numer do pogotowia ratunkowego  
i wykonajcie zapisane przy nim zadanie. 

Tak więc zadzwoniliśmy pod numer telefonu 
wskazany przy numerze 999 i wezwaliśmy pogoto-
wie.  

PRZYSTANEK 7                                               NIA 
 

Kochani! 
Tak już ze mną bywa, że najpierw zrobię, a potem 

pomyślę. Powinnam posłuchać się mądrości Diany,                            
a nie niebezpiecznego wyzwania Józi Pye.  

Weszłam na dach, spadłam i złamałam nogę.                     
Dobrze, że tylko na tym się skończyło, bo przecież                     
mogłabym złamać kręgosłup lub nawet zginąć.  

Nawet Józia żałowała, że mnie wyzwała… 

Przykuta do łóżka Ania 

PS. Chętne osoby niech wejdą na „pająka” i zjadą 
wybraną zjeżdżalnią. Potem idziecie na mostek nad  
Rokitnicą przy Alei Norwida. 

PRZYSTANEK 8                                               SIĘ 

Kochani! 
Jak to dobrze, że wychowałam trzy pary bliźniąt! 

Dzięki temu wiedziałam, jak pomóc chorej siostrzyczce 
Diany i odzyskałam jej przyjaźń.  

Warto poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. 
Nigdy nie wiadomo, kiedy mogą się przydać. 

Radosna Ania 

PS. Zabandażujcie wybraną część ciała chętnej                   
osoby, a dowiecie się, dokąd dalej macie iść. 

PRZYSTANEK 9                                             RZE 

Najmilsi! 
Wyobraźcie sobie, ten wstrętny chłopak Gilbert                    

zrobił mi zdjęcie i opublikował na Facebooku, podpisu-
jąc „Patrzcie! Marchewka! Marchewka!”. Jak śmiał! 
Byłam tak wściekła, że rozwaliłam mu na głowie tablet. 
Zaraz po lekcjach przeprosił mnie i wycofał zdjęcie,                      
ale ja nie wybaczę mu tego do końca życia! 

Ania  
(absolutnie nie „Andzia”) 

 

PS. Zaznacz właściwe zasady zachowania się                   
w Internecie. Z zaznaczonych sylab utworzy się nazwa 
miejsca – następnego przystanku. ► 
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WYDARZENIA 

►  

1. ME—Nie udostępniam swoich prywatnych                    
danych innym osobom. 
      NIE—Udostępniam swoje dane innym osobom 
w Sieci, bo chcę mieć więcej znajomych. 
2. BEZ—Lepiej, gdy inni będą znać moje hasło,                       
bo m przypomną, kiedy ja je zapomnę. 
     TA—Nigdy nie podaję innym swojego hasła. 
3. MOR—Nie wierzę wszystkiemu, co czytam                        
i oglądam w Sieci. 
     PIE—Skoro coś jest opublikowane w Internecie, 
to musi być prawda. 
4.  FO—Nie publikuję zdjęć bez zgody autora                            
i osób, które na nim się znajdują. 
     CZEŃ—Nie muszę nikogo się pytać o zgodę na 
publikację  zdjęć w Internecie. 
5. ZA—Nigdy nie umawiam się na spotkanie                                
z nieznaną osobą.  
STWO—Umawiam się na spotkania z nieznanymi 
osobami—przecież muszę je poznać.  
 

PRZYSTANEK 10                                                 LI 

Kochani! 
Tyle razy Maryla mówiła mi, abym nie wierzyła                  

reklamom, tylko używała swojego rozsądku, a ja znowu 
dałam się nabrać. Nakrzyczała na mnie jeszcze, że otwo-
rzyłam drzwi obcej osobie i niestety – miała rację!  

Ale on był taki miły, tak zachwalał tę farbę do włosów 
i powiedział, że moje włosy na pewno będą kasztanowe.  
A one – możecie wierzyć lub nie – stały się zielone!!! 
Wolę już mieć czerwone niż zielone, ale teraz nie mam 
ich wcale, bo trzeba było wszystkie ściąć do gołej skóry! 
Obiecuję sobie już nigdy nie narzekać na kolor swoich 
włosów. 

Wciąż łatwowierna Ania 
 

Przykładowe zadanie dla grupy: 
Podzielcie się na dwie grupki. Każda grupka 

niech wymyśli słowną – pokazywaną reklamę, ale 
bez użycia nazwy produktu. Zaprezentujecie ją 
wszystkim po powrocie do szkoły. Pozostali będą 
zgadywać, jaki produkt jest reklamowany. 

Jedna grupka reklamuje proszek do prania 
ANIA, a druga – nowy salon fryzjerski. 

 

PRZYSTANEK 11                                               JEŚ 
 

Kochani! 
Założyłam Klub Powieściowy! Nareszcie moja bujna 

wyobraźnia na coś się przyda. Najpierw w Klubie byłam 
tylko ja i Diana, a teraz jest nas dużo. Piszemy powieści 
dla wprawy, potem je czytamy na głos. Jest dużo                       
śmiechu, a każdy utwór zawiera jakiś morał. 

Może i Wy wstąpicie do mojego Klubu? Do tej pory 
przyjmowałyśmy tylko dziewczyny, ale dla Was możemy 
zrobić wyjątek… 

PS. Wymyślcie i zapiszcie własną rymowankę                        
na mój temat. Przedstawicie ją wszystkim po powrocie 
do szkoły. 

Aby dowiedzieć się, dokąd powinniście iść dalej, 
uzupełnijcie rymowankę, wstawiając odpowiednie                   
wyrazy: 

Czy Ania chciała być w ……………….. uwagi, 
Gdy czasem dopuszczała się zniewagi, 
Gdy czasem brakowało jej …………………....  
I robiła wielkie bzdury? 
 

PRZYSTANEK 12 
Kochani! 

Dziękuję Wam za wspólne przeżywanie przygód. 
Razem było ciekawiej i weselej. Czy opowieść o Ani                       
z Zielonego Wzgórza będzie miała ciąg dalszy? Czy ja                    
i Gilbert pozostaniemy dobrymi przyjaciółmi? A może 
nawet weźmiemy ślub i będziemy mieć dzieci? Uda mi 
się zostać nauczycielką, a jemu lekarzem? Czy spełnią 
się nasze marzenia? Kto wie?... 

Wasza na zawsze Ania 
 

Uporządkujcie według kolejności chronolo-
gicznej wydarzenia z życia Ani. Ustawcie                              
odpowiednio sylaby znajdujące się przy treści 
listów. Odczytajcie hasło!  

[red.] 

fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

Z relacji dziennikarki: 
Wszyscy uczniowie zawsze czekają z niecierpli-

wością na Noc w Szkole. Tym razem spełniło się 
marzenie uczniów klas 6a, 6b, 6e i 5b, bo wzięli oni 
udział w Nocy z Anią z Zielonego Wzgórza. 

Spotkanie zaczęło się tradycyjnie od Dworca 
PKP, gdzie czekała rudowłosa Ania (Gabrysia                 
Gryzik z kl. III b). 

Klasy zostały podzielone na grupy i rozpoczęły 
poszukiwania listów od Ani, na których były                      
zapisane zadania do wykonania. Listy ukryte były 
w miejscach pokazanych na mapie Avonlea                       
i nazwane jak w książce: Jezioro Lśniących Wód, 
Las Duchów, Zielone Wzgórze, Dolina Fiołków, 
Aleja Zakochanych i Biała Droga Radości. 

Przy okazji tych zadań panie przypominały                      
zasady właściwego zachowania w Internecie                        
lub zdrowego odżywiania się. Odpowiedzieliśmy 
wspólnie na pytanie, czy reklamy mówią prawdę,                  
a także jak udzielić pierwszej pomocy osobie                           
poszkodowanej (mogliśmy zabandażować rękę                       
koleżanki Sandry). 

Z sylab napisanych na odnalezionych kopertach 
utworzyliśmy hasło „ Marzenia się spełniają, jeśli 
chcesz”. 

Było to ostatnie zadanie w grze terenowej                              
i mogliśmy udać się na pizzę do „Sun Cafe”. 

Noc z Anią z Zielonego Wzgórza nie mogła się 
jednak zakończyć bez spotkania z autorką książki. 
W tej roli wystąpiła dla nas pani dyr. Aldona               
Cyranowicz. 

Wspólna zabawa zakończyła się w szkole. Mogli-
śmy tam potańczyć (grał dla nas zespół p. Jakuba 
Bargła „Moca”), a najwytrwalsi obejrzeli w szkole 
film „Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Jaka będzie kolejna „Noc z …?” Zobaczymy! 
 

 Marysia Wodnicka 

Z relacji uczestniczki: 
Z piątkowego wieczoru 22 kwietnia na ranek 23 

odbyła się nocka w szkole. Motywem przewodnim 
wydarzenia była powieść Lucy Maud Montgomery 
„Ania z Zielonego Wzgórza”. 

Nocka rozpoczęła się o godzinie 18.00 na stacji 
PKP. Tam podzieliliśmy się na grupy i poszliśmy na 
rajd.  

Rajd trwał około 3 godzin. Po nim poszliśmy do 
Centrum Kultury na pizzę. Następnie wróciliśmy 
na plac szkolny, a tam tańczyliśmy na weselu Ani.  

„Oczekiwanie, że coś miłego się wydarzy, to niemal połowa przyjemności”. (Ania Shirley)  

CAŁA NOC Z ANIĄCAŁA NOC Z ANIĄCAŁA NOC Z ANIĄ   Później w szkole obejrzeliśmy prezentację o autor-
ce i graliśmy w różne gry. Po zabawie ułożyliśmy 
materace, rozwinęliśmy śpiwory i obejrzeliśmy 
film. Po filmie poszliśmy spać. Rano dostaliśmy 
poczęstunek w postaci słodkich bułek i rozeszli-
śmy się do domów.  

Bardzo mi się podobało. 
Amelia Szarblewska  

fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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NIECODZIENNY WYWIAD 

"Nie chciałabym być nikim innym w świecie, tylko sobą.                                                                                                                             
Nawet gdybym miała być kimś lepszym i znaczniejszym". L. M. Montgomery 

MAUD Z WYSPY KSIĘCIA EDWARDAMAUD Z WYSPY KSIĘCIA EDWARDAMAUD Z WYSPY KSIĘCIA EDWARDA   

Podążając ścieżkami wyobraźni, przenio-
słam się w przeszłość. Jest połowa kwietnia 
1942 roku. Trwa druga wojna światowa,                             
do której Kanada przyłączyła się 10 września 
1939 roku.  

Znajduję się w pięknie ukwieconym wiosną 
Toronto, ale siedząca obok mnie słynna autorka 
cyklu powieściowego o przesympatycznej                              
i wesołej Ani z Zielonego Wzgórza – Lucy 

Maud Montgomery - wcale nie wygląda na 
osobę szczęśliwą. Dlaczego? 

 

- Chciałabym zadać Pani mnóstwo pytań… 
 

- Zwykle nie lubię opowiadać o swoim życiu 
prywatnym, ale biorąc pod uwagę, że to                       
wywiad bardzo nietypowy – proszę, pytaj. 

 

- Czy to prawda, że powieść o Ani zawiera 
wiele wydarzeń z Pani życia? 

 

- Nie jest to powieść autobiograficzna, jeżeli 
to masz na myśli. Jest w niej jednak parę wyda-
rzeń podobnych do tych z mojego życia. Moja 
matka umarła, gdy miałam rok. Ojciec zostawił 
mnie na wychowanie dziadkom, a sam                             
wyjechał na zachód Kanady i tam ożenił się      
powtórnie. Moi dziadkowie byli pierwowzora-
mi postaci Maryli i Mateusza. Mieszkałam na 
Wyspie Księcia Edwarda w Cavendish. Nieste-
ty, miejscowość Avonlea nigdy tam nie istniała. 
Podobnie jak Ania ukończyłam dwuletni kurs 
nauczycielski, zaliczając wszystkie zajęcia                     
w ciągu jednego roku. Przez cztery lata praco-
wałam jako nauczycielka, ale potem, gdy umarł 
mój dziadek, powróciłam na Wyspę i opieko-
wałam się chorą babcią. Do zawodu nauczyciel-
skiego już nie wróciłam, zajęłam się realizowa-
niem swojego marzenia – pisaniem książek. 

 

- Czy pod względem osobowości jest Pani 
podobna do Ani? 

 

- Ze względu na to, że czytelnicy stale                        
doszukiwali się we mnie podobieństw do mojej 
bohaterki, przekornie lubiłam podkreślać to,                   
co nas różni. Jednak nie da się ukryć, że mamy 
cechy wspólne. To są: tuzin piegów [śmiech], 
wieczna tęsknota za dzieciństwem, poczucie 
humoru, wiara, że kwiaty i drzewa mają duszę,  

▲ Maud w wieku 10 lat, 1884 r. 

niezmierzona wyobraźnia i słabość do ciasta malino-
wego… 

 

- Kiedy Pani opublikowała swoje pierwsze                   
utwory? 

 

- Kiedy miałam szesnaście lat, w jednej z gazet  
opublikowano mój wiersz. Pisałam już wcześniej,                     
ale zawsze spotykałam się z odmową wydania utwo-
ru. Starałam się jednak nie zniechęcać i dopiąć swego. 
Zaczynałam od pracy w redakcji gazety, mając                         
marzenie, że kiedyś uda mi się napisać wielkie dzieło, 
ale myślę, że tak naprawdę nie wierzyłam, żeby to     
kiedykolwiek mi się udało.  

 

- Jak doszło do powstania „Ani z Zielonego 
Wzgórza”? 

 

- Wiosną 1905 roku szukałam pomysłu na opowia-
danie do gazetki wydawanej w szkółkach niedziel-
nych. Pamiętam, że w swoim notesie zapisałam jedno 
zdanie, które znalazłam w jakiejś gazecie: „Para                           
w podeszłym wieku stara się o adopcję chłopca                              
z sierocińca. Przez pomyłkę wysłana zostaje dziew-
czynka”. Stało się ono początkiem pomysłu na całą 
powieść. Ania była dla mnie postacią bardzo rzeczy-
wistą. Pokochałam ją jak własne dziecko. Wydawcy 
jednak nie zachwycili się nią tak bardzo jak ja i pięcio-
krotnie spotkałam się z odmową publikacji. Pomyśla-
łam sobie: „nie - to nie” i schowałam maszynopis                   
głęboko do szuflady. ► 

fot. wikipedia. org  (domena publiczna) 
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NIECODZIENNY WYWIAD 

►  - Jak to więc doszło do tego, że „Ania…”  
jednak ujrzała światło dzienne? 

 

- Po roku, podczas generalnych porządków, 
„odkopałam” maszynopis. Zrobiłam parę                              
poprawek i ponownie wysłałam do wydawnictwa. 
Po tygodniu odpowiedziano mi, że powieść                           
zostanie opublikowana. Wydrukowano ją w 1908 
roku i, o dziwo, od razu spotkała się z ogromnym 
entuzjazmem czytelników. W ciągu kilku lat                       
doczekała się aż 38 wydań w różnych językach. 

 

- Napisanie powieści, która cieszy się tak                    
wielkim powodzeniem, to sukces, o jakim Pani 
marzyła? 

 

- Zależy od tego, jak na to spojrzeć. Publikacja 
powieści bardzo mnie ucieszyła, ale zaskoczył                             
i onieśmielił mnie tak ogromny entuzjazm czytelni-
ków. Widziałam w tej książce pewne niedociągnię-
cia, na przykład kiedy ją przeglądałam powtórnie, 
sukcesy szkolne Ani wydały mi się mało                       
wiarygodne, a zakończenie zbyt łatwe do przewi-
dzenia. Dalej marzyłam o napisaniu wielkiej                         
powieści, którą będzie czytać niejedno pokolenie                       
i wcale nie zamierzałam pisać dalszego ciągu                     
przygód Ani.  

 

- Jak więc to się stało, że napisała Pani kolejne 
tomy powieści? Zresztą wcale tego nie żałuję - 
gdyby nie powstały, to byłaby ogromna strata dla 
czytelników. 

 

- Proszę mnie zrozumieć, tak jak żaden aktor nie 
chciałby być aktorem jednej roli, tak i ja nie chcia-
łam związywać się z Anią do końca życia. Po pierw-
szej części i czytelnicy, i redaktorzy domagali się 
kontynuacji. Przysyłali listy. Z szacunku dla nich, 
nie wypadało mi odmówić.  Napisałam więc drugi 
tom pt. „Ania z Avonlea”, ale dałam go do druku 
rok później, gdyż nie chciałam, by podsycał                          
entuzjazm czytelników. Bałam się, że jak się znowu 
spodoba, będę musiała pisać ciąg dalszy. Zaczęłam 
więc wtedy tworzyć powieści z innymi bohaterka-
mi. Moje obawy okazały się jednak uzasadnione –                       
na skutek próśb czytelników w 1915 roku wróciłam 
do swej  rudowłosej bohaterki, pisząc „Anię na      
Uniwersytecie”. Dodatkowo okazało się, że w mojej 
umowie z wydawcą były nieścisłości, które                         
zobowiązywały mnie do pisania kolejnych tomów.  

 

- Pomimo wszystko trudno mi żałować,                           
że pisała Pani dalej. Aż dziwne się wydaje,                              
że niewiele brakowało, a Ania nie poślubiłaby 
Gilberta i nie zamieszkałaby w Wymarzonym 
Domku… Jak to się stało, że dalsze tomy powieści 
nie powstawały chronologicznie - po trzecim                      
napisała Pani piąty, potem siódmy, a gdy się czyta 
kolejne części, to tego się nie odczuwa? 

- To był pewnego rodzaju trik, aby szybciej                   
dobrnąć do końca opowieści.  Miałam nadzieję,                      
że po „Rilli ze Złotego Brzegu” czytelnicy nie będą 
już prosili o kolejne książki o Ani. Ponieważ                      
tak się nie stało, w latach trzydziestych dopisałam 
części uzupełniające cykl— „Anię z Szumiących 
Topoli” i „Anię ze Złotego Brzegu”. Przyznaję,                     
że i teraz piszę zbiór opowiadań, w których                         
pojawiają się Ania i Gilbert. Nadam mu tytuł „The 
Blythes Are Quoted” (tłum. „Co powiedzą Blytho-
wie”). Jest to jednak książka inna niż poprzednie, 
bardziej poważna, przeznaczona dla dorosłych. 
Działania wojenne,  problemy rodzinne i moje nie-
najlepsze samopoczucie sprawiają, że obecnie 
trudno mi pisać radosne historie. Poza tym posta-
nowiłam, że wydam ją w wersji niedokończonej… 
Na tym definitywnie zakończę opowieści o Ani.  

 

Nie miałam więcej pytań, a powieściopisarka 
wydawała się już zmęczona. Poczęstowałam się 
jeszcze jej słynnym ciastem malinowym i pożegna-
łam ją, postanawiając przybyć do niej ponownie     
po autoryzację wywiadu. Nie zdążyłam.  

Maud zmarła 24 kwietnia 1942 roku. Tego                     
samego dnia oddała do publikacji swoją niedokoń-
czoną książkę. Ta została jednak wydana dopiero 
w 1974 roku pod tytułem „Spełnione marzenia”.  

 

Rozmawiała Karolina Siedlecka. 
 

Źródło informacji: „Maud z Wyspy Księcia                         
Edwarda”, Mollie Gillen, Wydawnictwo Literackie, 
Kraków 2008 r. 

 

TWÓRCZOŚĆ LUCY MAUD MONTGOMERY: 

1908: Ania z Zielonego Wzgórza (cz. 1 serii o Ani) 
1909: Ania z Avonlea (cz. 2 serii o Ani) 
1910: Dziewczę z sadu (inne tytuły: Kilmeny ze starego sadu, Kilmeny z kwit-
nącego sadu) 
1911: Historynka (Historynka, cz. 1) (inny tytuł: Wakacje na starej farmie) 
1912: Opowieści z Avonlea (zbiór opowiadań) 
1913: Złocista droga (Historynka, cz. 2) (inny tytuł: Złoty gościniec) 
1915: Ania na Uniwersytecie (cz. 3 serii o Ani) 
1917: Wymarzony dom Ani (cz. 5 serii o Ani) 
1919: Dolina Tęczy (cz. 7 serii o Ani) 
1920: Pożegnanie z Avonlea (zbiór opowiadań) 
1921: Rilla ze Złotego Brzegu (cz. 8 serii o Ani) 
1923: Emilka ze Srebrnego Nowiu (cz. 1 serii o Emilce) (inny tytuł: Emilka z 
Księżycowego Nowiu) 
1925: Emilka dojrzewa (cz. 2 serii o Emilce) (inne tytuły: Emilka dorasta, 
Emilka szuka swojej gwiazdy)1926: Błękitny zamek 
1927: Emilka na falach życia (cz. 3 serii o Emilce) (inne tytuły: Emilka szuka 
szczęścia, Dorosłe życie Emilki) 
1929: Czarodziejski świat Marigold (inny tytuł: Czary Marigold) 
1931: W pajęczynie życia (inny tytuł: Dzban ciotki Becky) 
1933: Pat ze Srebrnego Gaju (cz. 1 serii o Pat) 
1935: Pani na Srebrnym Gaju (cz. 2 serii o Pat) (inny tytuł: Miłość Pat) 
1936: Ania z Szumiących Topoli (cz. 4 serii o Ani) (inny tytuł : Ania z Szu-
miących Wierzb) 
1937: Jana ze Wzgórza Latarni (inne tytuły: Jane z Lantern Hill, Janka z 
Latarniowego Wzgórza, Jane ze Wzgórza Latarni) 
1939: Ania ze Złotego Brzegu (cz. 6 serii o Ani) 
1974: Spełnione marzenia (zbiór opowiadań, wersja niepełna) 
2009: Ania z Wyspy Księcia Edwarda (zbiór opowiadań, wersja uzupełnio-
na o brakujące strony wersji wydanej w 1974 r. książki Spełnione marzenia) 
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Uczestnictwo w uroczystościach Chrztu                  
Polski rozpoczęliśmy 14 kwietnia 2016 roku                      
o godz. 6.00 rano wyjazdem z Radzikowa                         
na Ostrów Lednicki.  

Na wyprawę wyruszyłem z babcią, dziadkiem  
i bratem Piotrkiem. 

Pierwszym naszym etapem było odwiedzenie 
Pól Lednickich położonych nad Jeziorem Lednic-
kim. Z inicjatywy ojca dominikanina Jana Góry 
została tu postawiona Brama Trzeciego Tysiącle-
cia w kształcie symbolu pierwszych chrześcijan—
ryby (na zdjęciu obok). 

WYDARZENIA 

CHRZEST POLSKI 966CHRZEST POLSKI 966CHRZEST POLSKI 966   

„Et fides katholica in Polonia recipitur” (I wiara katolicka została w Polsce przyjęta).  

▲ Mostu strzegą żołnierze i wojowie Mieszka I. ▲ Na uroczystości przybyła m.in. grupa rekonstrukcyjna                              
z Gniezna. 

▲ Wojowie  Mieszka I. 

◄ Na szlaku do Santiago de Composela nie zabrakło również 
pielgrzyma. 

► 
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WYDARZENIA 

▲ Książę Mieszko I wraz z księżniczką Dobrawą.  

▲ Uroczystości rozpoczynają się od przybycia arcybiskupa                               
metropolity gnieźnieńskiego—Prymasa Polski ks. Wojciecha                 
Polaka wraz z episkopatem i zaproszonymi gośćmi. 

▲ Opuszczamy Ostrów Lednicki. Na wałach grodu żegnają nas                   
wojowie. 

▲ Przy relikwiach św. Wojciecha odbyło się nabożeństwo                    
ekumeniczne. 

▲ Do katedry gnieźnieńskiej przybył też Prezydent                 
Polski Andrzej Duda wraz z małżonką. ▪ 

► 

▲ Teraz udajemy się do Gniezna, do siedziby                        
pierwszego biskupstwa w Polsce. 

Tekst i zdjęcia: Filip Pasławski 
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WYDARZENIA 

JAK ROZPOCZĘŁO SIĘ ŚREDNIOWIECZEJAK ROZPOCZĘŁO SIĘ ŚREDNIOWIECZEJAK ROZPOCZĘŁO SIĘ ŚREDNIOWIECZE   

Średniowiecze w Polsce rozpoczęło się od Chrztu Polski w 966 roku. 

▲ 6 kwietnia przybyło do nas Bractwo Rycerskie. ▲ Rycerz musiał być silny. 

▲ Rycerze nosili na głowach hełmy. ▲ Zaślubiny Mieszka I z czeską księżniczką Dobrawą. 

▲ Kolczuga wykonana była z gęstej plecionki drobnych kółek. ▲ Sama kolczuga ważyła ponad 10 kilogramów… ▪ 
fot. Mariola Siedlecka 
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KONKURS 

ZMIERZYĆ SIĘ Z HISTORIĄ POLSKI...ZMIERZYĆ SIĘ Z HISTORIĄ POLSKI...ZMIERZYĆ SIĘ Z HISTORIĄ POLSKI...   

„Myślę, więc jestem”. Kartezjusz 

21 kwietnia w naszej szkole odbył się konkurs 
historyczny zorganizowany przez nauczyciela                    
historii p. Jakuba Bargła z okazji 1050 rocznicy 
Chrztu Polski. Wzięło w nim udział 13 uczniów                      
z klas 4-6.  

Uczniowie musieli zmierzyć się z historią Polski 
za czasów Mieszka I i Bolesława Chrobrego. 

 

Wyniki konkursu: 
1 miejsce - Dominika Wałęka (6a) 
2 miejsce - Dawid Quinones- Kulisz (5a) 
3 miejsce - Jan Pływaczewski  (6c) 
Wyróżnienia : 
Paulina Grodzka (5b) i Laura Łukiewicz (6c) 
Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim,                    

którzy zmierzyli się z tym niełatwym tematem. ▪  

POLSKA ZA CZASÓW PIERWSZYCH PIASTÓWPOLSKA ZA CZASÓW PIERWSZYCH PIASTÓWPOLSKA ZA CZASÓW PIERWSZYCH PIASTÓW   

Ile punktów Ty zdobędziesz? Spróbuj                         
odpowiedzieć na pytania konkursowe. 

1. Napisz odpowiedzi na pytania: 

A. Jakie wydarzenie historyczne z dziejów                     
Polski przedstawia obraz? 

B. W którym roku miało miejsce to wydarze-
nie? 

C. Kto był wówczas władcą Polski? 
 

2. Opisz w 2—3 zdaniach, jak doszło                                
do powstania państwa Mieszka I oraz                                    
w którym roku doszło do jego zjednoczenia. ► 

Autorem tego obrazu jest wybitny polski malarz                             
Jan Matejko. ► 

fot. Jakub Bargieł 
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► 3. Ułóż chronologicznie (od najwcześniejszego) 
podane niżej wydarzenia. W ramki wpisz liczby 
od 1 do 5.   

  
Zjazd Gnieźnieński 

  
Pokój w Budziszynie 

  
Bitwa pod Cedynią 

  Początek panowania Bolesława                         

Chrobrego 

  
Misja św. Wojciecha 

4. Odpowiedz na pytanie do zamieszczonego                 
poniżej zdjęcia:  

A. Jak się nazywa władca zamieszczony                             
na powyższym zdjęciu? 

B. W którym roku rozpoczął swoje panowanie? 

C. Wymień dwa ważne dla Polski wydarzenia  
z czasów jego panowania? 

5. Wymień dwie przyczyny Zjazdu Gnieźnień-
skiego. 

6. Wykonaj zadania na podstawie zamieszczonej 
powyżej mapy.  

A. Podkreśl na mapie pierwszą stolicę Polski. 
 

B. Pokoloruj tereny zdobyte przez Bolesława 
Chrobrego w latach 999-1018. 
 

C. Wymień 3 miejscowości, w których znajdowały 
się arcybiskupstwa. 
 

D. Zaznacz na mapie miejscowość, w której 
Mieszko I stoczył ważną bitwę w 972 r.  
 

7. Napisz, czym było Dagome Judex? 
 

8. Połącz postacie z odpowiednimi wydarzenia-
mi:  

Otton III                        misja chrystianizacyjna do Prus 
 

Bolesław Chrobry        cesarz Niemiec, uczestnik 
  

Św. Wojciech                               pierwszy król Polski 
 

Galla Anonim                          ojciec Mieszka I 
 

Ziemomysł                         autor kroniki o dziejach 
pierwszych Piastów 

 

9. Napisz, w jakich okolicznościach                                           
i kiedy Bolesław Chrobry został królem Polski? 
 

10. Dlaczego Mieszko I zdecydował się przyjąć 
chrzest? Wyjaśnij, jakie były tego przyczyny,      
co oprócz chrztu wydarzyło się równolegle oraz 
wymień skutki tej decyzji. ▪  

 

Pytania konkursowe i udostępnienie zdjęć:                                         
Jakub Bargieł (nauczyciel)  

 
Odpowiedzi na pytania przekazujcie                                   

do 10 czerwca bezpośrednio do p. Jakuba Bargła                    
lub przesyłajcie na adres redakcji: diamir72@o2.pl  
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POLONEZA CZAS ZACZĄĆ! POLONEZA CZAS ZACZĄĆ! POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!    

„W ojczyźnie ma się przeszłość i przyszłość. W obczyźnie tylko teraźniejszość”.  Ludwik Hirszfeld 

Poloneza czas zacząć. Podkomorzy rusza  
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,  
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi  
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.  

Tak zaczyna się fragment „Pana Tadeusza” opisują-
cy poloneza—słynny polski taniec narodowy. A jak 
na I Błońskim Przeglądzie Poloneza tańczyli nasi 
uczniowie? 

▲ Próba generalna. Poloneza tańczą uczniowie klas 1—3                     
pod opieką p. Marty Gontarek. 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Wszystkich zgromadzonych na I Błońskim Przeglądzie 
Poloneza przywitała p. dyr. Aldona Cyranowicz. 

KLASY I—III KLASY I—III 

KLASY IV—VI KLASY IV—IV 

fot. sp2blonie.edupage.org 

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

fot. sp2blonie.edupage.org fot. sp2blonie.edupage.org 
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„Kiedy ciekawość dotyczy poważnych problemów, nazywa się ją żądzą wiedzy”. M. von Ebner-Eschenbach 

CAŁY TYDZIEŃ NAUKICAŁY TYDZIEŃ NAUKICAŁY TYDZIEŃ NAUKI   

▲ Warsztaty chemiczne dla uczniów klas 4—6.  ▲ Spotkanie z dietetykiem. 

▲ Gry i zabawy matematyczne uczniów klas                              
młodszych. 

▲ Eksperymenty dla malucha.  

▲ Pokaz chemiczny dla uczniów klas 4—6.  ▲ Dyplom i nagroda  dla „Mistrza Matematyki SP2”. ▪ 

fot. Ewa Bujak fot. Mariola Siedlecka 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Aldona Cyranowicz 
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▲ Na jednej z konferencji TED. 

WYDARZENIA 

„Jeśli nie umiesz latać, biegnij. Jeśli nie umiesz biegać, chodź. Jeśli nie umiesz chodzić, czołgaj się.                                     
Ale bez względu na wszystko, posuwaj się naprzód”. Martin Luther King 

W POSZUKIWANIU INSPIRACJIW POSZUKIWANIU INSPIRACJIW POSZUKIWANIU INSPIRACJI   

Na prośbę pani Marioli chciałbym Wam                         
opowiedzieć o konferencjach TED.  

Są to bardzo specyficzne spotkania, ponieważ 
nie mają jednego z góry ustalonego tematu. Cechą 
wspólną wszystkich wykładów jest zainspirowa-
nie słuchaczy. Ten jeden wymóg pozwala na 
przedstawienie wielu ciekawych, różnorodnych 
tematów na jednym wydarzeniu. I tak pojawiają 
się prezentacje o odkryciach naukowych, socjolo-
gii, ekonomii, historii i rozwoju osobistym.                          
To bardzo ciekawa sprawa. Dzięki takiej mieszan-
ce można dowiedzieć się wielu interesujących                    
rzeczy, o których nie miało się dotychczas pojęcia. 

Konferencja TED odbywa się co roku                                   
w Vancouver w Kanadzie. Ze względu na ogrom-
ną popularność wydarzenia lista słuchaczy                          
podlega dużej selekcji, przez co na uczestników 
wybierani są ludzie o szerokich horyzontach,                         
którzy zmieniają świat (pomijając fakt, że uczest-
nictwo kosztuje kilkadziesiąt tysięcy dolarów).        
Nie stoi to na przeszkodzie tym, którzy chcą się 
zapoznać z treścią wykładów. Wszystkie one są 
udostępniane przez Internet na licencji Creative 
Commons. Dzięki temu TED stał się globalnym 
fenomenem i dociera do ludzi we wszystkich                     
zakątkach świata. Doczekał się nawet lokalnych, 
niezależnych odpowiedników o nazwie TEDx, 
które odbywają się na całym świecie. W zasadzie 
każdy może dostać licencję na organizacje konfe-
rencji (to nic nie kosztuje). W ten sposób wszyscy 
chętni mogą poczuć TEDową atmosferę na żywo, 
bez wyjeżdżania za ocean.  

Mogę się pochwalić, że ja sam biorę udział jako 
wolontariusz w przygotowaniach do konferencji 
TEDx na Uniwersytecie Warszawskim, która                       
odbędzie się już 28 maja z okazji 200-lecia tej        
uczelni.  

TEDx jest formą, która ma pobudzić                        
lokalną społeczność do działania. Wybór prelegen-
tów i wygląd wydarzenia zależy od organizato-
rów. W zasadzie nie ma przeszkód, aby nawet                   
w Błoniu zorganizować konferencje TEDx.  

Dlaczego lubię konferencje TED? Pozwalają                        
łączyć się z kreatywnymi ludźmi z całego świata                    
i zdobywać wiedzę. Do tego stanowią świetny                      

pretekst do nauki języka angielskiego. 
Inspirujące przykłady: 
https://youtu.be/_SCSSLGZcSE 
https://youtu.be/sHY7TdnWFuQ 
http://www.ted.com/talks/ 
monica_lewinsky_the_price_of_shame  
(są polskie napisy). 
 

Adam Rozenek  
(redaktor naczelny „Naszych Spraw i Sprawek”  

w latach 2010-2012)  

fot. wikipedia.org CC BY SA 3.0 

O NAUKOWCACH ŻARTEMO NAUKOWCACH ŻARTEMO NAUKOWCACH ŻARTEM   

☺ Przychodzi Pierre Curie do Marii i mówi: 
- Kochanie, ależ dziś promieniejesz! 
- Jestem taka uradowana...  
 
☺ Alfred Nobel jest uważany za wynalazcę                    
dynamitu tylko dlatego, że poprzednich wynalaz-
ców nie udało się zidentyfikować.  

☺ Żona informatyka wysyła go po zakupy. 
- Kup parówki, a jak będą jajka, to kup dziesięć. 
Chłopina po wejściu do sklepu pyta: 
- Czy są jajka? 
- Tak - odpowiada sprzedawca. 
- To poproszę dziesięć parówek.  
 

☺ Rosyjscy naukowcy odkryli, że aby przenieść 
się w przyszłość, wystarczy poczekać. ▪ 

https://youtu.be/_SCSSLGZcSE
https://youtu.be/sHY7TdnWFuQ
http://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame
http://www.ted.com/talks/monica_lewinsky_the_price_of_shame
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„Książka jest żywym stworzeniem, każda ma duszę, każda me serce”. Kornel Makuszyński 

KSIĄŻKA PRZED SĄDEMKSIĄŻKA PRZED SĄDEMKSIĄŻKA PRZED SĄDEM   

Książka: 

- Jestem książka z biblioteki,  
Wszyscy mówią, żem ciekawa.  
Ciągle mnie ktoś wypożycza,  
Lecz nie cieszy mnie ta sława.  

Dzisiaj bowiem mnie wzywają 
Przed sądu oblicze.  
Straszne rzeczy zarzucają 
Aż mówić się wstydzę...  

Tak się boję, aż drżę cała...  
Brońcie mnie, kochani.  
Do lamusa nie chcę odejść,  
Pragnę zostać z Wami!  

Sędzia: 
 

Otwieram dzisiejszą rozprawę. Jej przedmiotem 
jest Książka, wobec której wniesiono oskarżenie, 
że w dobie komputeryzacji i nieustannego rozwo-
ju techniki jest przeżytkiem, rzeczą zbędną. Jak się 
do tego problemu ustosunkować? Chronić czy 
zniszczyć Książkę? Oto kwestia, którą musimy 
dziś rozstrzygnąć. Proszę wprowadzić oskarżoną.  
 

Książka:  
 

To bardzo smutne, że występuję tu w charakterze 
oskarżonej. Towarzyszyłam człowiekowi od zara-
nia dziejów, odkąd tylko nauczył się pisać. Ryto 
mnie najpierw na kamieniu, zapisywano na glinia-
nych tabliczkach, a później na papirusie, pergami-
nie, papierze. Nieustannie doskonalono pismo, 
sposób produkcji. Dbano o mnie, ceniono. Groma-
dziłam i nadal gromadzę wiedzę z całego świata, 
dostarczam niezapomnianych przeżyć.  

Teraz chce się mnie wyrzucić? Dlaczego?!                            
To ja jestem obecna od momentu narodzin                       
dziecka, kiedy młoda mama czyta o sposobach 
pielęgnowania swojego potomka, potem wędruję 
do małych rączek, mam pełno kolorowych obraz-
ków, które cieszą małe oczy i pozwalają poznawać 
świat. To mnie wszystkim tu obecnym mamy                   
czytały do snu. To ja towarzyszę wam w nauce.  
To ja jestem z wami w chwilach samotności.                         
To ja rozwijam waszą wyobraźnię... Jestem                        
niepotrzebna?! To straszne i okrutne!  (…) 

Obrońca: 
Dziękuję bardzo świadkom.  
Wysoki Sądzie, myślę, że Książka nie może                     
zniknąć z naszego życia. Wobec tylu zalet, które 
wymienialiśmy, zbrodnią byłoby zniszczenie                     
książek albo zaprzestanie produkcji. Podsumujmy: 
książka kształtuje wyobraźnię, wzbogaca słownic-
two, nie wzbudza agresji, jest łatwo dostępna,                    
jest nieocenioną towarzyszką w samotnych                     
chwilach... Tego mamy się pozbawić? Pozwolę  
sobie zacytować słowa Ambrożego Grabowskiego: 
"Książka to mistrz, co darmo nauki udziela, kto ją 
lubi, doradcę ma i przyjaciela.". Pamiętajmy                        
o tym.  

A Wy jak uważacie? Bronilibyście książki                                     
czy oskarżalibyście ją? Piszcie: diamir72@o2.pl 

Więcej zdjęć z pasowania uczniów klas I na czytelników 
biblioteki na stronie szkoły: sp2blonie.edupage.org 

 

fot. sp2blonie.edupage.org 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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Nie licz dni do wakacji, ale spraw, aby te dni się liczyły.  

W TATRACHW TATRACHW TATRACH   

Jedenastego kwietnia pojechałem z klasą                        
do Suchego koło Zakopanego.  

Po drodze zwiedzaliśmy Muzeum Kolejnictwa 
i skansen w Chabówce. Widziałem tam różne                 
parowozy, wagony i lokomotywy.  

Drugiego dnia pojechaliśmy na Słowację                     
i podziwialiśmy Jaskinię Bielską. Były tam                      
podziemne groty, w których widzieliśmy           
mnóstwo stalaktytów i stalagmitów. Wracając                      
do Polski, zatrzymaliśmy się przy sklepie,                        
w którym kupiłem czekoladę „Studencką”                      
dla rodziny. Wieczorem poszliśmy na basen, który 
znajdował się w naszym ośrodku. Ten dzień                          
podobał mi się najbardziej ze wszystkich.  

Trzeciego dnia, w środę, widzieliśmy                    
skocznię narciarską i zwiedzaliśmy Zakopane.  

W czwartek także zwiedzaliśmy Zakopane.                   
W planie mieliśmy wjazd wyciągiem krzesełko-
wym na Butorowy Wierch, ale niestety nie byli-
śmy na nim, bo padał deszcz. Wieczorem tego 
dnia kąpaliśmy się na Termach Podhalańskich.                          
Temperatura wody osiągała 37—38° C. 

Ostatniego dnia, w piątek, wracając do Błonia, 
zwiedzaliśmy Park Miniatur w Inwałdzie.                               
Najbardziej zapamiętałem Zielony Labirynt                     
i egipski Dom Strachów. 

W domu byliśmy dopiero przed godziną                    
dwudziestą pierwszą. 

Wycieczka bardzo mi się podobała. Mam                      
nadzieję, że za rok będzie jeszcze ciekawsza. 

 

Piotr Siedlecki 

▲ Lokomotywa w skansenie w Chabówce.  

▲ Stalagmity i stalaktyty w Jaskini Bielskiej. 

▲ Plac Świętego Piotra w Parku Miniatur w Inwałdzie. ▲ Butorowy Wierch musi jeszcze na nas poczekać. ▪ 

fot. Zoobek CC BY – SA 3.0 fot. Krzysztof Kozłowski  CC BY—SA 3.0 

fot. wikipedia CC BY-SA 3.0 

fot. wikipedia CC BY-SA 3.0 
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Wiosna to czas bliższych i dalszych wypraw w różne strony. 

W DRUKARNI W WYSZKOWIEW DRUKARNI W WYSZKOWIEW DRUKARNI W WYSZKOWIE   

W środę 30 marca 2016 roku razem z uczniami 
uczęszczającymi na zajęcia z robotyki oraz ucznia-
mi klas 5E i 5D zwiedzaliśmy największą i najno-
wocześniejszą w Europie Środkowej i Wschodniej 
drukarnię QUAD/GRAPHICS w Wyszkowie.                       

Celem wycieczki było zapoznanie nas                                     
z procesem drukowania i wykorzystania olbrzy-
mich robotów w praktyce. 

Przed budynkiem przywitali nas serdecznie         
pracownicy zakładu i zrobiliśmy sobie wspólne 
zdjęcie. 

Zajęcia w drukarni rozpoczęły się od przedsta-
wienia nam ciekawej historii zakładu. Poznaliśmy 
proces drukowania i najważniejsze zadania                          
drukarni (usługi poligraficzne, introligatorskie,                   
reklamowe). 

Następnie mieliśmy możliwość zobaczenia                        
działania firmy w praktyce. Odwiedziliśmy dział 
poligrafii. Niesamowite wrażenie zrobiła na nas 
ogromna maszyna drukująca. Czuliśmy się przy 
niej jak małe mróweczki. Pan Paweł, który nas 
oprowadzał, powiedział, że do obsługi takiego                      
olbrzymiego robota wystarczą tylko 4 osoby pracu-
jące jednocześnie. Nieprawdopodobne! 

Potem poznaliśmy pracę introligatorni,                             
czyli miejsca, w którym przycina się wydrukowany 
materiał, skleja i ostatecznie oprawia. Prędkość,                         
z jaką działają wszystkie maszyny była oszałamiają-
ca. 

Na zakończenie czekała na nas moc niespodzia-
nek. Każdy uczestnik dostał upominek oraz wydru-
kowane zdjęcie wykonane kamerą termowizyjną. 
Największa niespodzianka czekała na nas na końcu. 
Pamiętacie zdjęcie, które robiliśmy na początku        
wycieczki? Dostaliśmy je wydrukowane w formacie 
160cm x 200cm! MEGA! Prawda? 

Serdecznie dziękujemy Zarządowi firmy Quad/
Graphics Europe Sp. z o.o. w Wyszkowie za możli-
wość zapoznania się z pracą drukarni, Panu                            
Pawłowi Malikowi za ciekawą prezentację firmy 
oraz wszystkim towarzyszącym nam Pracownikom 
za życzliwe przyjęcie i opiekę. 

To była niezapomniana lekcja robotyki! Odbyła 
się ona w ramach projektu "Korczakowska                             
Akademia Twórczego Rozwoju", współfinansowa-
nego przez Fundację PZU. 

 

[sp2blonie.edupage.com] 
▲ Kto pozna, kto to jest? 

▲ Na zajęciach. 

▲ Przed drukarnią. 
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Dokąd pojechali na wycieczkę uczniowie klasy 4b i 4c? 

We wtorek 26 kwietnia byliśmy  na wycieczce 
w Łodzi. Zwiedziliśmy Muzeum Animacji                               
Se-ma-for. Oglądaliśmy filmy nagrane w Studiu                  
Filmowym, takie jak oscarowy "Piotruś i wilk"                       
lub "Zaczarowany ołówek".  

☺ - Czy jeżeli założę konto w Google                               
to Google będzie znać wszystkie informacje                         
o mnie? 

- Google i tak wie o tobie wszystko, natomiast 
jak założysz konto, to część tej wiedzy ci udostęp-
ni.  

Uczestniczyliśmy w warsztatach, w czasie      
których tworzyliśmy własne filmy animowane. 
Ponadto graliśmy w kręgle w Centrum Rozrywki 
„Manufaktura”. Przekonaliśmy się, że Łódź jest 
pięknym miastem, które warto zwiedzić.  

OSCAROWA ŁÓDŹOSCAROWA ŁÓDŹOSCAROWA ŁÓDŹ   

▲ Zwiedzamy  Muzeum Animacji. ▲ Przygotowujemy własny film. 

▲ Tworzymy własne filmy animowane. ▲ Kręgle to przyjemna rozrywka i okazja do zdrowej                     
rywalizacji ▪                                                          fot. Mariola Siedlecka 

W SIECI HUMORUW SIECI HUMORUW SIECI HUMORU   ☺ - Czy jak w przyszłości zostaniesz chirurgiem, 
to też będziesz w Wikipedii sprawdzał,                             
jak wyciąć wyrostek? 
- No co ty, tata, w jakiej Wikipedii?! Na YouTube 
będę oglądał! 
 

☺ Wpada koleżanka do drugiej koleżanki                        
do domu i zagaduje: 

- Co u Ciebie tak posprzątane? Internet                         
nie działa? ▪ 
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Dokąd lecimy tym razem? Do Carcasonne czy na Gwiazdę Polarną? 

GRASZ? GRAM!!!GRASZ? GRAM!!!GRASZ? GRAM!!!   

Od lutego w naszej szkole organizowa-
ne są zajęcia koła gier planszowych.                         
Spotkania odbywają się co dwa tygodnie 
w piątki od godziny 15.20 do 17.00. 
Uczęszczają na nie uczniowie z klas 4 i 5. 
Na zajęcia przychodzi średnio 15 
uczniów. Uczestnicy grają m.in.                                    
w "Carcasonne", "Pociągi", "Monopol", 
"Statki", "Super Farmer", "Graj do celu                    
w PRL-u".  Kółko prowadzi p. Jakub                    
Bargieł.  

[red.] ▲ Nie ma to jak ciekawa gra z przyjaciółmi! 

KOSMICZNE PRZYGODYKOSMICZNE PRZYGODYKOSMICZNE PRZYGODY   

Na zajęciach astrono-
micznych uczniowie tworzą 
k o m i k s  „ K o s m i c z n e                          
Przygody”. 

„Cześć, tu Kosmitek                            
i Kiki. Jesteśmy kosmitami                
i chcemy Wam opowiedzieć 
o naszych przygodach.                                
Wolny czas spędzamy            
na pierścieniach Saturna                      
i walczymy ze złem. Jutro o 
8.00 wyruszamy w stronę 
Gwiazdy Polarnej.  

- Patrz, planeta! Zatrzy-
majmy wehikuł i powiedzaj-
my!  

- Jestem przewodnikiem 
planetarnym! Oprowadzę 
Was po tej planecie! ▪ 

Grajcie                                       
z nami! 

fot. Jakub Bargieł 

fot. Mariola Siedlecka 

CZYM JESTEM?CZYM JESTEM?CZYM JESTEM?   

1. Co może podróżować dookoła świata, przez cały 
czas znajdując się w kącie? 
 

 2. Jeśli mnie masz, chcesz się mną podzielić.                     
Jeśli podzielisz się mną, przestajesz mnie mieć. 
Czym jestem? 
 

 3. Kiedy będziesz obdzierać mnie ze skóry,                                
to nie ja będę płakać, tylko ty. Czym jestem? 
 

 4. Co znajduje się na końcu tęczy? 
 

 5. Co zawsze nadchodzi, ale nigdy nie odchodzi? ▪ 

UŚMIECHNIJ SIĘ !UŚMIECHNIJ SIĘ !UŚMIECHNIJ SIĘ !   

☺ W szkole:  
- Hej, ty tam, pod oknem!  Kiedy był pierwszy 

rozbiór polski? - pyta nauczyciel. 
- Nie wiem.  
- A w którym roku była bitwa pod Grunwal-

dem?  
- Nie pamiętam. 
- To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać       

maturę?  
- Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam. ▪ 
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 



MĄDREJ GŁOWIE... 

Czy znasz powieści Lucy Maud Montgomery? 

1. Rozwiąż łamigłówkę. Odczytaj hasło. 

NIE TYLKO ANIANIE TYLKO ANIA  

Przedstawiamy poprawne rozwiązania                           
łamigłówki z poprzedniego numeru gazety: 

Gratulacje dla wszystkich osób, które nadesłały                  
poprawne rozwiązania! Przekażemy nagrody! ▪ 

1. Zielone w pierwszej części cyklu powieści o Ani. 
2. „… ze Srebrnego Nowiu” zawiera najwięcej 
wątków autobiograficznych ze wszystkich książek 
Montgomery. 
3. „Złocista …” - czyli przygody Historynki. 
4. Mieszkała na Wzgórzu Latarni. 
5. Najlepsza przyjaciółka Ani. 
6.  Tam studiowała Ania. 
7. „W pajęczynie …” - historia pewnej rodziny, 
której życie zmienia się po pojawieniu się tajemni-
czego testamentu. 
8. „Błękitny…” - opowieść o dziewczynie, która 
dowiaduje się, że jest chora na nieuleczalną choro-
bę oraz o tym, co z tego wynikło. 

9.  „Czarodziejski świat …”, czyli jeszcze raz o 
dziewczynce obdarzonej niesamowitą wyobraź-
nią. 
10. Imię głównej bohaterki powieści „Błękitny 
zamek”. 
11.  Najmłodsza córka Ani—jej imię jest zawarte 
w ostatnim tomie cyklu powieściowego. 
12.  „… z sadu” - powieść o niemej dziewczynie. 
13. Ukochany opiekun Ani.  
14. deszcz + …. = Dolina Tęczy 
 
Hasło: ……………………….. 
 

Opracowanie: Karolina Siedlecka 

fot. pl.wikipedia.org CC BY-SA 3.0 

Łamigłówka „Zdrowa wiosna”: 
1. przeziębienie;   2. doktor;  3. marzec; 
4. słońce;    5. woda;    6. nieżyt;   7. orzechy; 
8. rumianek;   9. jabłko;   10. świnka; 

11. wirus;   12. choroba;    13. spacer; 
14. cytryna;    15. źrebak 
 

Hasło: Zdrowie na wiosnę! 

 

 

        1              

 2                       

      3                  

      4                   

      5                  

      6            

  7                      

  8                      

        9             

    10                   

        11                

      12               

  13                    

  14                     
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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 KONIEC NUMERU: ZŁOTA MYŚL NA KONIEC NUMERU: ZŁOTA MYŚL NA KONIEC NUMERU:    

   

„Zawsze robi mi się smutno, gdy coś miłego się kończy. Co prawda zawsze można mieć nadzieję                                            
na coś jeszcze milszego, ale co do tego nigdy nie ma pewności”.  

Ania Shirley 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

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

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

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

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

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

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

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

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawio-
nej obok. 

 

Jak się nazywa to zwierzę i park narodowy, 
którego jest symbolem?  

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres  mai lowy:  diamir72@o2.pl                                           
do 10 czerwca 2016 roku.       

 

Podajemy rozwiązanie marcowej zagadki                    
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia Muzeum Ani 
z Zielonego Wzgórza na Wyspie Księcia                          
Edwarda w Kanadzie. ▪  

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. CC BY 3.0  

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0

