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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Dla ludzi lasu —wywiad z p. Rafałem                    
Jajor 
 

4 Spór o Puszczę 
 

5 Droga przez las 
 

6 Rajd Powstania Styczniowego 
 

7 Pomiędzy Wisłą a Kampinosem 
 

8 Żubry 
 

8 Leśne dziwy  
 

9 Noc w Muzeum  
 

10 Pamiątki z powstania warszawskiego 
 

11 Stokrotkami wiosna się zaczyna… —wywiad  
z p. Małgorzatą Czarnecką—Jaśkiewicz 
 

12 Tam, gdzie stoły są górami… 
 

13 Kingsajz 
 

13 Magiczne Ogrody  
 

14 Na arenie 
 

14 Jadą wozy… - humor cyrkowy 
 

15 Cyrk bez zwierząt? 
 

16 Przygody Super Marchewki 
 

17 W lesie wysokim—łamigłówka 
 

18 Zagadka fotograficzna 

 

 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Nie wycinajcie nas! - proszą drzewa. 
Zdjęcie po lewej stronie:   
Uroczyska Puszczy Kampinoskiej.  
Zdjęcie po prawej stronie:  
Wszystkie drogi prowadzą do Zaborowa Leśnego. 

fot. Piotr Siedlecki 

Witam Was w nowym numerze naszej                   
gazetki szkolnej. Mamy dla Was ciekawe                  
artykuły, w których poruszamy jeszcze bardziej 
interesujące tematy. 

Zaczniemy wywiadem z p. Rafałem Jajor, 
tatą naszej szkolnej koleżanki Alicji.                                 
Zapewniam Was, że dla p. Rafała las nie ma 
tajemnic… 

Z tematu „Gazety Leśnej” przejdziemy                       
do Puszczy Białowieskiej i kontrowersyjnej    
propozycji wycinki drzew. Ciekawa jestem,   
jakie jest Wasze zdanie na ten temat? 

Zobaczycie fotorelację Piotrka z wycieczki                    
rodzinnej do Białowieży, a także artykuł                            
na temat Rajdu Powstania Styczniowego. 

Na pewno wiecie, że parkiem narodowym 
położonym najbliżej Błonia jest Kampinoski 
Park Narodowy. W naszym „leśnym” numerze 
nie mogliśmy go pominąć. 

Na kolejnych stronach opowiemy Wam                        
trochę więcej o żubrach oraz o niezwykłym 
Krzywym Lesie koło Gryfina. 

Przedstawiamy też opowieść p. Leszka                           
Kosakowskiego z warszawskiej Grupy                             
Historycznej Zgrupowania „Radosław”, która 
była organizatorem Nocy Muzeów w Reducie  
Banku Polskiego i wywiad z nauczycielką                         
naszej szkoły—p. Małgorzatą Czarnecką—
Jaśkiewicz w związku z jej nominacją na dyrek-
tora Przedszkola nr 4 „Stokrotka”. 

Piękne miejsca w Polsce? Jest ich tak dużo… 
Klasa 5e była na „zielonej szkole” w Górach 
Stołowych, klasa 4a pojechała do Janowca. Jest 
więc o czym opowiadać! 

Poza tym wspólnie zastanowimy się, czy 
możliwy jest cyrk bez zwierząt i czy chcemy 
właśnie takiego cyrku.  

Tradycyjnie nie brakuje w naszej gazetce    
dobrego humoru, komiksu, łamigłówki                         
i zagadki fotograficznej. Życzę przyjemnej                    
lektury! 

 

Redaktorka naczelna:                                                        
Marysia Wodnicka  

▲ Nasza redakcja z wizytą w redakcji „Gazety Leśnej”.  
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TEMAT MIESIĄCA 

„Wierzę, że jeśli pokażesz ludziom problemy i wskażesz ich rozwiązania, to pobudzisz ich do działania”. Bill Gates  

DLA LUDZI LASU DLA LUDZI LASU DLA LUDZI LASU    

Udajemy się do siedziby redakcji „Gazety                    
Leśnej” przy ul. Poniatowskiego w Błoniu.                                 
Spotykamy się z jej właścicielem—p. Rafałem     

Jajor. 

- Jak długo wydawana jest „Gazeta Leśna”? 
 

-  Gazetę wydajemy od pięciu lat.  
 

- Co jest głównym tematem Waszej gazety? 
 

- Głównym tematem „Gazety Leśnej” jest pra-
ca w lesie - nawet nie tyle sam las, bo nie piszemy                       
o tym, że drzewa mają liście albo że ptaki na nich 
siadają. Interesuje nas działalność człowieka, czyli 
wszystkie prace - od posadzenia małej sadzonki     
w lesie po moment, kiedy to drzewo ma sto lat                       
i się je ścina. Piszemy o wycinaniu suchych 
drzew, które zamarły, o potrzebie przerzedzania 
tych drzew, kiedy są zbyt gęste, jak trzeba się                   
nimi opiekować, bo las się hoduje, pielęgnuje jak 
uprawę kwiatów w ogródku. Zajmujemy się też 
maszynami, które służą do tej pracy. Zobaczycie 
w naszych gazetach dużo artykułów poświęco-
nych maszynom do pracy w lesie -  najprostszym, 
typu pilarka, których najczęściej używa się                           
w ogrodzie, po takie ogromne maszyny, które się 
nazywa harvesterami. Harvester jest dużo więk-
szy od koparki. Podjeżdża do drzewa, chwyta go 
takimi wielkimi łapami i ścina. Mało tego, jak je 
zetnie, to drzewo przejeżdża jeszcze przez głowi-
cę specjalnych rolek, które od razu odcinają                        
mu gałęzie.  Ma zamontowaną taką piłę, która 
tnie to drewno  na kawałki. Są jeszcze maszyny, 
które zajmują się wywożeniem drzew z lasu. 

W „Gazecie Leśnej” zajmujemy się też bezpie-
czeństwem pracy w lesie. To bardzo ciężka praca 
fizyczna i dość niebezpieczna. Przy ścinaniu          
drzewa zawsze istnieje ryzyko, że poleci ono nie 
w tym  kierunku, w którym sobie drwal zaplano-
wał. Bardzo dużo jest wypadków śmiertelnych.                                
W każdym numerze opisujemy jakiś wypadek,                     
niestety bardzo często też taki, który się wydarzył 
dosłownie miesiąc wcześniej.  

 

- Czy to jest jedyna gazeta na całą Polskę? 
 

- Mamy konkurencyjną gazetę, która zajmuje 
się podobną tematyką, ale ciut jakby inaczej.                  
Natomiast gazet, które zajmują się samym lasem, 
jest bardzo dużo – na przykład „Głos lasu”, „Echa                 
leśne”. 

 

 

- Skąd się biorą pomysły na nowy numer                      
gazety? 

 

- W redakcji pracuje kilka osób. Co miesiąc                      
siadamy i zastanawiamy się, co się dzieje teraz, co 
jest aktualne. Jeżeli przygotowujemy numer wiosen-
ny, kiedy się sadzi w lesie drzewa, to wtedy staramy 
się na przykład przygotować artykuł o sadzeniu. 
Kiedy przygotowujemy numer zimowy, gdy głów-
nie się ścina drzewa w lesie, to przygotowujemy  
artykuł na temat ścinki drzew. Staramy się tematy 
dostosować do pór roku i do tego, co się dzieje                       
w danej chwili w lesie. Każdy z nas rzuca jakiś                           
pomysł – robimy tzw. burzę mózgów i kilka pomy-
słów sobie wypracowujemy. Gdy już mamy taki 
spis tematów, które chcemy zrealizować, wówczas 
albo my sami,  albo zatrudnieni u nas redaktorzy 
piszą teksty lub też zlecamy napisanie, bo mamy 
dosyć dużą grupę takich autorów, którzy z nami 
współpracują i piszą artykuły na nasze zlecenia.  

 

- Co się dzieje potem? 
 

- Teksty mamy napisane w komputerze                         
w Wordzie. Dobieramy do nich zdjęcia, które robią 
dla nas współpracujący z nami fotograficy, albo                                 
kupujemy je. Sami też robimy dużo zdjęć. Potem 
wysyłamy to wszystko do osoby, która zajmuje się 
składem gazety. Po otrzymaniu od niej pierwszej 
propozycji wyglądu numeru, drukujemy go                  
i przynajmniej trzech naszych redaktorów nanosi                    
w nim poprawki. Pierwsze czytanie robimy zawsze 
na papierze, bo lepiej się czyta tekst drukowany                            
i łatwiej jest poprawić błędy. Stosujemy specjalne 
znaki korektorskie. Gazetę po korekcie wysyłamy 
ponownie do osoby, która nanosi ją na plik kompu-
terowy i składa. Na koniec gazeta wysyłana jest                         
do drukarni, gdzie jest drukowana. 

[red.] 

fot. Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje”. R. Ingersoll 

SPÓR O PUSZCZĘ                      SPÓR O PUSZCZĘ                      SPÓR O PUSZCZĘ                         

Spór o Puszczę Białowieską trwa. Każdy,                      
kto ogląda telewizję lub słucha radia, na pewno 
o nim słyszał. Dlaczego ta Puszcza jest tak                       
ważna i co w tym wszystkim chodzi? Podczas 
majowej, rodzinnej wycieczki do Białowieży                       
i jej okolic poszukiwałam odpowiedzi na te                    
pytania. 

 

Białowieski Park Narodowy jest już osiemdzie-
sięcioczteroletnim staruszkiem. Powszechnie 
uważa się, że jest najstarszym parkiem narodo-
wym w Polsce, ale nie jest to prawda. O całe dwa 
miesiące wyprzedził go Pieniński Park Narodo-
wy, który powstał 1 czerwca 1932 roku                                   
(a Białowieski dopiero w sierpniu tegoż roku).  

Białowieski obszar ochrony ścisłej jest ostatnim 
fragmentem pierwotnego lasu Europy, który                      
przetrwał do naszych czasów. Jak mu to się                    
udało? Człowiek osiedlił się w nim już dawno,          
ale od XV wieku do końca I  Rzeczypospolitej                       
teren ten był chroniony jako dobra królewskie                         
(na przykład  Zygmunt August ogłosił dekret          
grożący karą  śmierci tym, którzy odważyliby się 
zabić żubra bez zezwolenia króla), a w XIX wieku 
– jako obszar łowiecki carów Rosji. Tylko władcy 
mogli tam bywać i polować na żubry, które stały 
się symbolem Parku. Czy dzięki temu te wielkie, 
podobne do północnoamerykańskich bizonów, 
zwierzęta przetrwały tam do dzisiaj? Niestety, 
nie. W 1919  roku padł ostatni białowieski żubr.  

Skąd więc te, które spacerują tam obecnie?                         
Zwolennicy ratowania Puszczy zdecydowali się 
ściągnąć kilka osobników z ogrodów zoologicz-
nych, te rozmnożyły się i w 1952 roku wielką żu-
brzą rodzinę wypuszczono na wolność. W tej 
chwili w białowieskich lasach mieszka około 950 
żubrów. Kto jednak chciałby je zobaczyć, musi 
mieć dużo szczęścia, gdyż beztrosko spacerują 
sobie z jednej strony granicy polsko – białoruskiej 
na drugą, nie martwiąc się przy tym o wizę ani 
paszport. 

Dochodzimy już do treści słynnego sporu. Jest 
on oficjalnie przedstawiany jako konflikt pomię-
dzy „leśnikami” a „ekologami”.  

Kim są „leśnicy”? Podobno są to osoby lub                       
organizacje bezpośrednio lub pośrednio zaintere-
sowane finansowo utrzymaniem gospodarki                      
leśnej i zwiększeniem ilości pozyskiwanego                              
z Puszczy drewna. 

▲ Na obumarłym drzewie w Puszczy Białowieskiej toczy się 
bujne życie. 

Kim są „ekolodzy”? To osoby (głównie                          
naukowcy) domagające się nie wycinania drzew                  
w Puszczy Białowieskiej w celu utrzymania jej                 
naturalnego stanu.  

„Leśnicy” tłumaczą, że wycinka drzew jest                   
jednym lekarstwem na kornika, który je atakuje.  

Jedna z mieszkanek Białowieży, którą spotykam 
na ulicy, mówi: 

- Wiele drzew jest chorych. Jeżeli ich się nie               
wytnie, zarażone będą pozostałe drzewa i w ten 
sposób zginie cała Puszcza.  

Wielu mieszkańców martwi się tym, że jeżeli 
umrze las, zmniejszy się liczba turystów, którzy jak 
dotąd tłumnie odwiedzają te strony. 

„Ekolodzy” twierdzą, że kornik nie spowoduje 
wyginięcia lasu, że Puszcza sama sobie poradzi, 
tak jak to zawsze było. Na miejscu martwych 
drzew pojawią się młode drzewa. 

Wiemy z lekcji przyrody, że obumarłe drzewa                      
i krzewy wchodzą w skład ściółki, która jest                    
podłożem do rozwoju nowych roślin. Znajdują się 
w niej organizmy glebotwórcze i tworzy się próch-
nica, która użyźnia glebę. Czy więc martwe drze-
wo, zgodnie z tym, co twierdzą „leśnicy”  tylko się 
marnuje? Przeliczając je na pieniądze, pewnie tak, 
ale las to tlen, czy więc przyszłe pokolenia będą 
oddychać pieniędzmi? 

Spór trwa. Kto wygra, nie wiem. W słynnym 
sporze o Rospudę, który toczył się siedem lat temu, 
wygrała rzeka. Tu mam nadzieję, że wygra po      
prostu Puszcza. I że minister  środowiska będzie 
mógł  powiedzieć podobnie jak wtedy: „możemy 
się wszyscy cieszyć, jako Polacy, że uchroniliśmy 
ten las”. 

Karolina Siedlecka 

fot. Piotr Siedlecki 
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TEMAT MIESIĄCA 

Majówka w Białowieży? Ciekawa sprawa! 

DROGA PRZEZ LAS                     DROGA PRZEZ LAS                     DROGA PRZEZ LAS                        

▲ O cho, cho! Jaka długa droga! Czy dam radę przejść? ▲ Wolałbym nie wchodzić do tego bajorka! 

▲ Może i ja coś przekąszę? ▲ Przekonałem się, że żubry najłatwiej spotkać w muzeum. 

▲ W środku lasu znalazłem kolejkę. Prawdziwą. Może                 
dojadę nią do Błonia? 

▲ Na skraju Puszczy jest wiele prawosławnych cerkwi.  
Miałem okazję po raz drugi w tym roku przeżyć Wielkanoc. ▪ 

To ja, Wasz reporter—
Piotrek! 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Ginąc, myśleli o Tobie; żyjąc, pamiętaj o nich”. (znalezione w Internecie) 

RAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGORAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGORAJD POWSTANIA STYCZNIOWEGO   

W sobotę 7 maja 2016 r. wyjechaliśmy sprzed 
Ratusza w Błoniu autokarem do Kampinosu.  

O godz.10.00 przed zabytkowym, drewnia-
nym kościołem w Kampinosie spotkaliśmy się                 
z Organizatorami i grupą rekonstrukcyjną,                        
którzy oficjalnie rozpoczęli Rajd Powstania 
Styczniowego, w którym braliśmy udział. Razem 
poszliśmy na cmentarz do Mogiły Powstańców 
1863 roku. Pomodliliśmy się, a potem jeszcze 
przed kościołem zrobiliśmy sobie wspólne                   
zdjęcie.  

Następnie wyruszyliśmy w trasę do Górek 
Kampinoskich, gdzie była sosna, na której                       
w 1863 roku zostali powieszeni przez Rosjan 
walczący powstańcy. Szliśmy około dwóch                  
godzin.  

W Górkach Kampinoskich odbyła się uroczy-
sta Msza Święta, a po niej apel poległych                                 
i składanie wieńców.  

Około godziny 15.00 podjechaliśmy autoka-
rem do szkoły podstawowej w Górkach, przy 
której odbyło się ognisko. Tam jedliśmy pyszną 
wojskową grochówkę, a przy ognisku piekliśmy 
kiełbaski. Już najedzeni, bawiliśmy się na placu 
zabaw. Kto chciał, słuchał i śpiewał wesołe                 
piosenki patriotyczne. 

Około godziny 16.15 wsiedliśmy do naszego 
autokaru i wyruszyliśmy w drogę powrotną                  
do Błonia.  

To była wspaniała wyprawa, którą długo                  
będziemy pamiętać. 

Piotrek Siedlecki 

▲ Przed drewnianym  kościołem w Kampinosie. 

▲ Razem poszliśmy do Mogiły Powstańców. 

▲ Przystanek w drodze. 
▲ Pan Jakub Bargieł czyta ułożoną przez siebie modlitwę 
wiernych. ▪ 
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TEMAT MIESIĄCA 

„Nie pozwalaj wycinać lasu! Kto wie, może kiedyś będziesz musiał zostać partyzantem!”                                                        
Brodnickie Towarzystwo Przyrodnicze 

POMIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEMPOMIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEMPOMIĘDZY WISŁĄ A KAMPINOSEM   

▲ W okolicach Palmir jest wiele terenów bagiennych. 

Kampinoski Park Narodowy powstał w 1959 
roku. Jest jedynym parkiem narodowym                                 
w Europie, który znajduje się blisko stolicy kraju. 

Jest świetnym miejscem odpoczynku i nauki, 
zarówno dla kochających przyrodę, jak i dla szuka-
jących pamiątek historycznych. 

▲ Cmentarz w Palmirach jest miejscem pamięci narodowej. 

▲ We wsiach puszczańskich jest wiele starych, drewnianych 
domów.  

▲ W Tułowicach znajduje się piękny dwór z XIX wieku.  

▲ Przy dróżkach można spotkać zabytkowe kapliczki. ▲ Mieszkańcy puszczańskich wiosek żyją sobie spokojnie 
i powoli. ▪                                                             fot. Mariola Siedlecka 
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TEMAT MIESIĄCA 

Żubr symbolizuje potęgę, siłę przyrody, którą trudno ujarzmić;                                                                                                         
oznacza dzielność, wspaniałomyślność i pracowitość.  

ŻUBRY ŻUBRY ŻUBRY    

Czy spotkamy żubry w Puszczy Kampino-
skiej? Oczywiście, że nie, ale być może mało 
kto wie, że pod zarządem KPN jest Ośrodek 
Hodowli Żubrów w Smardzewicach                              
koło Tomaszowa Mazowieckiego.  

Zagrodę żubrów odwiedziłem w zeszłym 
roku. Mieści się ona w starym borze sosnowym. 
Obecnie znajduje się w niej dwadzieścia                        
żubrów, ale ja zobaczyłem tylko trzy. 

Pierwszy zwierzyniec został utworzony                       
w 1934 roku z inicjatywy prezydenta Ignacego 
Mościckiego. Z tamtych lat zachowała się stara 
wieża obserwacyjna, dzwonnica i brama wjaz-
dowa.  W 2002 roku wybudowano taras wido-
kowy, z którego mogłem obserwować żubry.  
Było mi żal, że te zwierzęta nie mogą połączyć 
się z tymi z Puszczy Białowieskiej i całkowicie 
żyć na wolności, ale Ośrodek został utworzony 
po to, aby chronić żubry. Jak się okazuje,                              
w dalszym ciągu zagrożone są one wyginię-
ciem. W przypadku zarazy, na skutek której 
zmarłyby wszystkie wolne żubry, zwierzęta                        
z Ośrodka, ochroniłyby gatunek przed całkowi-
tym wymarciem. 

Niedaleko Smardzewic znajduje się niewiel-
kie, ale bardzo ładne miasteczko o nazwie                      
Spała. Tam sfotografowałem posąg żubra                        
(na zdjęciu obok). 

▲ Jeden z żubrów w zagrodzie w Smardzewicach.  

fot. Piotr Siedlecki 

Przed I wojną światową Spała była                              
miejscem wypoczynku carów Rosji, którzy w pobli-
skich lasach urządzali polowania. Potem odpoczywali 
tam prezydenci Polski.  

 

Piotr Siedlecki  

LEŚNE DZIWY 

Niedaleko Gryfina znajduje się Krzywy 
Las. Tak tajemniczego i dziwnego lasu nie ma 
w całej Polsce.  

Drzewa zostały posadzone w 1934 roku. Nie 
wiadomo dokładnie, co się stało, że przybrały 
tak osobliwe kształty, ale przypuszcza się, że 
stało się tak na skutek uszkodzeń mechanicz-
nych. Być może na młode drzewka najeżdżały 
czołgi stacjonujące w okolicach Gryfina w 1945 
roku albo deformowano pnie drzew, by wyko-
rzystać je do budowy beczek lub mebli?  

Niezależnie od celu, w jakim zniekształcono 
drzewa, Krzywy Las jest dzisiaj pomnikiem 
przyrody i może pobudzać naszą wyobraźnię.  

 

[red.] 

▲ Krzywy Las w okolicach Gryfina. Czy chcielibyście przejść 
się nim nocą?  

fot. Piotr Siedlecki 
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WYDARZENIA 

Co ożyło w pewnym muzeum w nocy z 14 na 15 maja? 

NOC W MUZEUMNOC W MUZEUMNOC W MUZEUM   

Opowiada p. Leszek Kosakowski—członek         
warszawskiej Grupy Historycznej Zgrupowania 
„Radosław”, która jest organizatorem Nocy                        
Muzeów w Reducie Banku Polskiego: 

 

- W tę wyjątkową noc zaprosiliśmy naszych                      
gości na wystawę interaktywną. Zwiedzający mógł 
„przenieść się w czasie”, a nawet poczuć się                           
uczestnikiem Powstania Warszawskiego.  

W częściowo zachowanym z wojny gmachu       
Banku Polskiego przy ul. Bielańskiej oraz                                       
na dziedzińcu GH „Radosław”, która na co dzień 
kultywuje pamięć Powstania z 1944 roku, zorgani-
zowaliśmy ekspozycję pamiątek powstańczych, 
gromadzonych  latami przez uczestników Grupy,                              
a także powstańcze dioramy.  

Każdy zwiedzający mógł dotknąć „żywej histo-
rii”. Wiele eksponatów można było wziąć do ręki,                      
przeładować broń, spróbować zupy „Plujki”                               
z kuchni polowej, zostać opatrzonym w szpitalu 
polowym, uszyć opaskę w szwalni, stanąć                              
na barykadzie, uzyskać informację w sztabie                            
dowodzenia KG AK, doświadczyć braku łączności 
w łącznicy polowej, a także zobaczyć pojazdy                         
z epoki, m.in. transporter opancerzony.  

Dostać się jednak do dawnego Banku Emisyjne-
go dla Generalnej Guberni nie było łatwo. Czujki                   
w mundurach powstańczych wydawały przepustki 
i należało znać hasło, aby móc poruszać się                             
po powstańczej reducie, następnie należało                               
pokonać cztery kondygnacje klatki schodowej przy 
oświetleniu naftowym lub karbidowym wśród 
przeraźliwego odgłosu wystrzałów, huku dział, 
nurkujących sztukasów i walących się domów.                       
Dopiero na czwartym piętrze zwiedzający mógł      
poruszać się przy świetle elektrycznym, oglądając 
unikatowe eksponaty, nawet pamiątki po bliskich; 
różne rodzaje umundurowania i broni, dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, korespondencje, itp.                               
Za najcenniejszą pamiątkę uważam medal wykona-
ny z kawałka metalu specjalnie dla jakiegoś                        
chłopca, na którym było wyryte „Dla małego Jasia –                      
za odwagę”. Medal ten został wydobyty ze zbioro-
wej mogiły podczas ekshumacji w 1946 r. Wiele                         
z tych pamiątek traktujemy jak relikwie, a z pewno-
ścią każda z nich nosi w sobie ładunek emocjonalny 
i jest świadkiem ludzkich losów oraz dziejów                     
naszego miasta.  

▲ Halt! Stój! Osób postronnych nie wpuszczamy! 

▲ Powstańcy nosili na ramieniu biało-czerwone opaski. 

Trasa zwiedzania kończyła się na rampie,                     
która pamięta wywóz polskiego złota we wrze-
śniu 1939 roku. Tam nasz zespół muzyczny    
śpiewał cały wieczór piosenki powstańcze                             
i okupacyjne. Współczesny tekst jednej ze śpiewa-
nych piosenek („Chłopcy z Szarych Szeregów”) 
był mojego autorstwa.  

Dla dzieci i młodzieży najmłodsze sekcje                           
naszej Grupy, czyli żeńskie Koniczyny i męskie 
Bojowe Szkoły zorganizowały w najbliższej okoli-
cy grę miejską polegającą na odszukaniu miejsc 
związanych z Powstaniem Warszawskim i wypeł-
nianiu określonych zadań. 
Sam budynek w czasie Powstania był świadkiem 
zaciętych walk i do dzisiaj nosi ślady                        
po ostrzale karabinowym i bombardowaniu.                   
Reduta Banku Polskiego zajęta przez żołnierzy 
Zgrupowania „Sosna” i batalionu „Łukasiński” 
broniła od północy dostępu do Starówki. Ruiny 
tej powstańczej placówki 31 sierpnia były też 
świadkiem tragicznej próby przebicia oddziałów 
staromiejskich do Śródmieścia. ►  
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WYDARZENIA 

► Ponieważ poległo tam wielu żołnierzy                                  
z „Radosława”, nasza Grupa co roku w tym                   
samym dniu odtwarza do wydarzenie w krótkiej 
inscenizacji, po czym następuje marsz pamięci 
szlakiem kompanii „Rudy” przez Ogród Saski 
pod „Pastę”, gdzie zapalamy znicze pamięci                          
i modlimy się za poległych. 
 

Nasza GH „Zgrupowanie Radosław” już po raz 
drugi bierze udział Nocy Muzeów i w tym roku 
trzykrotnie więcej zwiedzających odwiedziło naszą 
wystawę niż w ubiegłym. 

Zapraszamy za rok, aby dotknąć „żywej histo-
rii”, przenieść się w czasie i w swoisty sposób                     
doświadczyć bycia warszawiakiem w dniach                          
Powstania w 1944 roku. ▪ 

PAMIĄTKI Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO PAMIĄTKI Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO PAMIĄTKI Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO    

Powstanie warszawskie było wystąpieniem                          
zbrojnym ludności przeciwko okupującym Warszawę 
wojskom niemieckim podczas II wojny światowej. 
Trwało 63 dni (od 1 sierpnia do 2 października 1944 r.). 

Ze względu na jego tragiczne skutki, szczególnie 
olbrzymie straty ludzkie i materialne, kwestia                              
zasadności decyzji o rozpoczęciu zrywu pozostaje 
nadal przedmiotem debat i gorących polemik. ▪ 
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NIECODZIENNY WYWIAD 

„By dokonać wielkich dzieł, konieczne są dwie rzeczy: plan i nie dość dużo czasu”. Leonard Bernstein  

STOKROTKAMI WIOSNA SIĘ ZACZYNA...STOKROTKAMI WIOSNA SIĘ ZACZYNA...STOKROTKAMI WIOSNA SIĘ ZACZYNA...   

Rozmawiamy z nauczycielką naszej szkoły                        
—p. Małgorzatą Czarnecką—Jaśkiewicz, która     
będzie nowym dyrektorem Publicznego Przedszko-
la nr 4 „Stokrotka” w Błoniu.  

- Co trzeba zrobić, aby zostać dyrektorem                 
placówki oświatowej? 

- Aby zostać dyrektorem takiej placówki, przede 
wszystkim trzeba mieć wykształcenie pedagogicz-
ne, staż pracy minimum 5 lat, odpowiedni poziom 
awansu zawodowego (być nauczycielem mianowa-
nym lub dyplomowanym) oraz ukończyć dodatko-
we studia, dające kwalifikacje do zarządzania                        
w oświacie. Jeżeli jest potrzeba, aby w przedszkolu 
czy szkole był nowy dyrektor, wówczas Urząd 
Miejski ogłasza konkurs na dyrektora. Osoba, która 
jest gotowa do podjęcia takiego zadania, składa do 
Urzędu potrzebne dokumenty i czeka na ogłosze-
nie terminu konkursu.  

- Jak wygląda taki konkurs? 

- Dziewięcio-, dziesięcioosobowa komisja spraw-
dza dokumenty kandydata na dyrektora, potem 
zaprasza go na spotkanie. Kandydat prezentuje 
swoją wizję rozwoju danej placówki, którą może 
przygotować w formie prezentacji multimedialnej.   

- Czy trzeba wcześniej dobrze poznać daną     
placówkę?   

- Różne są doświadczenia. Ja nie znałam                           
wcześniej przedszkola, w którym planowałam                      
zostać dyrektorem, więc wybrałam się na spotkanie 
z panią dyrektor, która aktualnie zarządza tym 
przedszkolem. Pani dyrektor oprowadziła mnie po 
przedszkolu, opowiedziała mi jego historię.                       
Również przejrzałam wszystkie informacje o nim, 
które były zamieszczone na stronach interneto-
wych.  Starałam się jak najlepiej je poznać i tę wie-
dzę wykorzystałam do swojej prezentacji wizji 
przyszłości przedszkola.  

- Czy komisja zadaje jakieś pytania? 

- Tak, po przedstawieniu prezentacji komisja 
zadaje szereg pytań zarówno z zakresu przedsta-
wionej wizji przedszkola, z prawa oświatowego                         
i z zarządzania. Potem następuje czas na obrady 
komisji i głosowanie.  

Na koniec kandydat otrzymuje informację                          
o tym, czy przeszedł etap konkursowy pozytyw-
nie. Ostatecznie o tym, czy ktoś zostanie                               
dyrektorem danej placówki decyduje pan                                
burmistrz. 

- Jakie ma Pani plany związane z Przedszko-
lem, którymi już teraz mogłaby się Pani z nami 
podzielić? 

   - Poznałam placówkę na tyle, na ile to było 
możliwe w danym momencie i skonstruowałam 
propozycje zmian i modyfikacji. Możliwe,                             
że ulegną one jeszcze jakiejś korekcie. Przede 
wszystkim bardzo podoba mi się teren zielony 
wokół przedszkola i chciałabym go ciekawie      
zagospodarować. Druga ważna sprawa to 
współpraca z rodzicami – chciałabym, aby                           
jeszcze bardzo współuczestniczyli i angażowali 
się w wydarzenia przedszkolne. Piękną tradycją 
jest tam Teatr Rodzica, który wystawia przedsta-
wienia z okazji Dnia Dziecka. Mam nadzieję, że 
uda się, aby rodzice wystawiali przedstawienia 
dla swoich pociech częściej. Inną piękną tradycją 
jest Piknik Jesienny. Mam nadzieję, że dzięki 
różnym ciekawym działaniom przedszkole to 
będzie atrakcyjnym miejscem spędzania czasu 
dla dzieci i ich rodziców. A ja nie zamierzam      
tracić w Wami kontaktu i liczę na dalszą współ-
pracę. Kiedy już zagospodaruję się w nowym 
miejscu, zaproszę Was na spotkanie.  

[red.] 

▲ Bardzo podoba mi się teren zielony wokół przedszkola        
i chciałabym go ciekawie zagospodarować—mówi                                 
p. Małgosia. 

fot. www.przedszkolestokrotka. blonie.pl 
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NASZE WYPRAWY 

„Chodzić po górach to widzieć widoki i słyszeć dźwięki na co dzień nieznane...”. Robert Graves 

TAM, GDZIE STOŁY SĄ GÓRAMI...TAM, GDZIE STOŁY SĄ GÓRAMI...TAM, GDZIE STOŁY SĄ GÓRAMI...   

We wtorek 10 maja 2016 r. cała nasza klasa 5e 
wraz z klasą 5c pojechała na „zieloną szkołę”.                  
Celem naszej podróży był Lewin Kłodzki. 

Po drodze wstąpiliśmy do afrykanarium i zoo, 
gdzie fantastycznie spędziliśmy czas. Wieczorem 
dotarliśmy do naszej kwatery, czyli pensjonatu 
„Marysieńka”. 

Środę rozpoczęliśmy od zwiedzania muzeum 
papieru w Dusznikach Zdroju, gdzie każdy z nas 
mógł zrobić własny papier. Po tym wyruszyliśmy 
drogą stu zakrętów w Góry Stołowe, aby zdobyć 
Szczeliniec i Błędne Skały. Na Szczelińcu były                         
pięknie uformowane skały, a w Piekiełku leżał                   
jeszcze śnieg. 

W czwartek zwiedzaliśmy wielką Twierdzę 
Kłodzko. Byliśmy w podziemiach, gdzie było cia-
sno i ciemno. Dalszą część dnia spędziliśmy                                    
w Czechach. Czeskie góry okazały się jeszcze                      
piękniejsze niż polskie. Widzieliśmy śliczny                           
wodospad, który ma swoją ludową legendę. Trze-
ba trzykrotnie krzyknąć „Karkonoszu, daj nam                     
wody!”, a wtedy woda spada większym strumie-
niem. 

Piątek był ostatnim dniem naszego wyjazdu. 
Spakowani i trochę smutni wyruszyliśmy                               
do Złotego Stoku. Znajduje się tam stara kopalnia 
złota, w której wyrabiano monety.  

Atrakcją kopalni była przejażdżka kolejką i… 
mały nietoperz, który tam zamieszkiwał. 

Wieczorem, zmęczeni ale bardzo szczęśliwi 
wróciliśmy do swoich domów. Cała wycieczka 
była niezwykle ciekawa i interesująca. Spędzili-
śmy fantastyczne chwile i myślę, że każdy z nas                   
z chęcią powróciłby do tych miejsc jeszcze raz. 

 

Paweł Makulec fot. Marta Cybulska 
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NASZE WYPRAWY 

„I z marzeń można zrobić konfitury. Trzeba tylko dodać owoce i cukier”. S. J. Lec 

KINGSAJZKINGSAJZKINGSAJZ   

Majówka we Wrocła-
wiu? Czemu nie? 

Pomimo, że trzy dni 
to mało, żeby zobaczyć 
miasto w całości,                           
staraliśmy się zwiedzić 
jak najwięcej. 

Pomogły nam w tym 
wrocławskie krasnale, 
których w całym Wro-
cławiu jest podobno 277 
i przybywa. W sklepach 
z pamiątkami albo w 
Informacji Turystycznej 
można kupić mapkę                     
z zaznaczonymi miejsca-
mi, gdzie są krasnale. 

Później połączyliśmy 
przyjemne z pożytecznym, czyli szukanie krasnali              
ze zwiedzaniem miasta. 

Skrzaty można znaleźć w najciekawszych                    
miejscach Wrocławia, na przykład na Rynku,                         
na placu Solnym, w zoo, w ogrodzie botanicznym                      
i w najstarszej części miasta – Ostrowie Tumskim. 

Nawet na Dworcu Głównym PKP zobaczyliśmy 
krasnala z walizeczką pędzącego na pociąg. 

Polecam wszystkim wizytę w tym pięknym                
mieście! 

 

Marysia Wodnicka 
 

PS. od redakcji: Dobrze, że Marysia, patrząc stale 
pod nogi w poszukiwaniu krasnali, nie ominęła                 
wrocławskiej katedry! :) 

MAGICZNE OGRODYMAGICZNE OGRODYMAGICZNE OGRODY   

30 czerwca klasy 4a i 4d wybrały się                            
na wycieczkę do Magicznych Ogrodów                            
w Janowcu.  

Jest to pierwszy w Polsce ogród sensoryczny, 
zaplanowany tak by wspierać rozwój zmysłów         
i wyobraźnię dziecka. Przekraczając bramę, sta-
jemy się częścią fantastycznego świata. Wśród 
drzew, kwitnących krzewów i kwiatów mieszka-
ją tajemnicze istoty. 

Całość podzielona jest na Krainy, z których 
każda jest pełna niespodzianek i atrakcji.                    
Znajduje się tam Marchewkowe Pole, gdzie  
marchewki są większe od ludzi i Robankowe 
Wzgórze, na którym Robanki czekają na zabawę 
z dziećmi. Smocze  Gniazdo to plac zabaw dla 
najmłodszych, a Krasnoludzki Gród rozwija 
zręczność i równowagę. Wodny Świat to przy-
stań sensoryczna, rozwijająca zmysł dotyku, 
znajdują się tu urządzenia pozwalające bawić się 
wodą, piaskiem i żwirem. W osadzie na żyznych 
wzgórzach Kwiatowej Doliny mieszkają  stworki 
zajmujące się uprawą dyń. Jest to Bulwiakowa 
Osada. Dalej mieszkają Mordole, które uwielbia-
ją dynie. Można też odwiedzić Dom Czarodzieja, 
gdzie znajduje się restauracja, kawiarnia i cukier-
nia . 

Magiczne Ogrody to miejsce, w którym odnaj-
dziemy zabawę dla całej rodziny, aktywny                        
wypoczynek i odkrywanie tajemnic. Polecam 
wszystkim wyjazd do Janowca, było zabawnie                         
i ciekawie, tylko troszkę za krótko. 

 

Ula Jagodzińska 

▲ Na dworcu PKP zobaczyliśmy krasnala pędzącego na pociąg. 

▲ Na żyznych wzgórzach Kwiatowej Doliny mieszkają  
stworki zajmujące się uprawą dyń. ▪ 

fot. Maria Wodnicka 

fot. Justyna Wodnicka 

fot. magiczneogrody.com 

http://www.aforyzmy.com.pl/marzenia-i-pragnienia/i-z-marzen-mozna-zrobic-konfitury-trzeba-tylko-dodac-owoce-i-cukier
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WYDARZENIA 

Pierwsze nowożytne widowiska cyrkowe powstały w Anglii w XVIII wieku.                                                                             
Nawiązywały do tradycji starożytnego Rzymu. 

NA ARENIENA ARENIENA ARENIE   

19 maja mogliśmy bawić się w „Cyrku Arena’’. 
Występowali  artyści z kilku państw: Czechy,                        
Niemcy, Ukraina oraz Polska. Były akrobacje,                  
wirujące talerze, zwierzęta i zabawny klaun. 

Najbardziej podobał mi się występ Jasminy                    
Karmerowej z Czech, która wykonywała akrobacje 
w sieci. Robiła fikołki i szpagaty na dużej wysoko-
ści. Podobały mi się akrobacje na drążkach                                 
i na trampolinie braci Grund. Popisy ich trzymały      
w napięciu.  

Dzieciom podobały się występy zwierząt,                          
a najbardziej słonia Tumbo. Nie zabrakło też                        
kucyka, osiołka, psów oraz wielbłądów.  

Było bardzo sympatycznie, zabawnie i emocjonu-
jąco. Mam nadzieję, że za rok też przyjedzie do nas 
cyrk.  

 

Ula Jagodzińska 

JADĄ WOZY...JADĄ WOZY...JADĄ WOZY...   

☺ Podczas przedstawienia w cyrku wybuchł 

pożar. Wszyscy biegają w panice, wołając: 
„Ratunku, pożar!”. Tymczasem z boku stoi                            
spokojnie jakiś mężczyzna i mówi: 

 – Jestem dyrektorem cyrku. Proszę zachować 
spokój, za chwilę wystąpi połykacz ognia!  

 

☺ Hipnotyzer w cyrku wskazuje na jednego                  
z widzów i mówi do publiczności:  

– A teraz zahipnotyzuję tego pana i każę mu  
zapomnieć wszystkie niemiłe sprawy.  

– Nie! – krzyczy mężczyzna z trzeciego rzędu.                   
– On jest mi winien pięćset złotych.  

 

☺ W pewnej wędrownej trupie cyrkowej                   
magik wyczarowywał z kapelusza jajka, kurę oraz 
koguta. Wkrótce trupa rozleciała się. Po kilku                    
miesiącach bezrobotny magik otrzymał list                                
z propozycją występów w innym cyrku.                 
Odpisał: 

– Za późno. Numer zjedzony.  
 

☺ Cyrkowy magik po swoim kolejnym popisie 
oznajmia widzom:  

– Za chwilę sprawię, że zniknie jedna z obecnych 
tu kobiet.  

Z ostatniego rzędu słychać męski głos:  
– Maryśka, zgłoś się na ochotnika!  

▲ Popisy klowna cyrkowego.  

☺  Dyrektor cyrku dał do gazety ogłoszenie                 

następującej treści: „Poszukujemy odważnego 
mężczyzny, który z masztu wysokości piętnastu 
metrów z zawiązanymi oczami wskoczy do 
szklanki. Nie musi umieć nurkować, szklanka 
będzie pusta”.  

☺ Młody tygrys po raz pierwszy w życiu               
bierze udział w cyrkowym pokazie tresury.                   
Zaciekawiony pyta matkę:  

– Kto tam siedzi?  
– To są widzowie. Ale ich nie musisz się bać, 

przecież widzisz, że wszyscy są za kratami.  
 
☺ Przez wieś jadą wozy cyrkowe. Nagle do 

uszu jadących cyrkowców dochodzi przeraźliwy 
wrzask. Na podwórku, obok jednej z chałup jakiś 
chłop podskakuje w górę na wysokość komina, 
robi podwójne salto i spada na ziemię. Z jednego 
z wozów cyrkowych wybiega dyrektor cyrku.  

– Panie, widownia będzie zachwycona!                        
Angażuję pana! Za jeden taki skok podczas 
przedstawienia dostanie pan pięćset złotych!  

– Eee, tam… Za pięćset złotych nie będę się co 
wieczór walił siekierą w nogę… ▪ 

 
Źródło: Internet 
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NASZE SPRAWY 

Czy wyobrażamy sobie współczesny cyrk bez udziału zwierząt? 

CYRK BEZ ZWIERZĄT?CYRK BEZ ZWIERZĄT?CYRK BEZ ZWIERZĄT?   

Przytupują do taktu niedźwiedzie  
skacze lew przez płonące obręcze,  

małpa w żółtej tunice na rowerze jedzie,  
trzaska bat i kołysze oczy zwierząt,  

słoń obnosi karafkę na słowie,  
tańczą psy i ostrożnie kroki mierzą.  

 

Wstydzę się bardzo, ja - człowiek.  
 

Źle się bawiono tego dnia:  
nie szczędzono hucznych oklasków,  

chociaż ręka dłuższa o bat  
cień rzucała ostry na piasku. 

 

Wisława Szymborska „Zwierzęta w cyrku” 
 
 

W tym roku wiele słyszy się w mediach                             
na temat ciężkiego losu zwierząt w cyrku. Władze 
takich miast jak: Warszawa, Łódź, Poznań czy 
Wrocław zakazały wystawiania na swoim terenie 
widowisk cyrkowych z udziałem zwierząt. Czy 
więc niedługo tygrysy obejrzymy tylko w ZOO? 

 

Przeciwnicy występów zwierząt w cyrku                                 
twierdzą, że żyją one z zamknięciu, są źle traktowa-
ne i zmuszane tresurą do wykonywania czynności                             
niezgodnych z ich naturą. „W naturze koń staje         
dęba wtedy, kiedy się przestraszy, a w cyrku                                 
- kiedy treser macha nad nim batem” - twierdzi                              
p. Monika Kuźniewska z Fundacji Viva!. 

- Współczesne widowiska cyrkowe nie są tak 
ciekawe jak te, które były dawniej —mówi starszy 
pan, oglądający występy „Cyrku Arena”                                  
w Błoniu.—Za moich młodych lat na arenie                   
występowało wiele zwierząt: lwy, tygrysy, słonie, 
wielbłądy, niedźwiedzie, małpy, konie, psy,                         
ptaki… Dużo się działo. W przedstawieniu, które 
przed chwilą oglądałem, brało udział parę                               
zwierząt, ale dominowały występy klauna,                             
co przypominało mi raczej kabaret. Obawiam się,                               
że moje wnuki już nigdy nie zobaczą prawdziwego 
cyrku. 

- To dobrze, że dzieci nie zobaczą już takich 
przedstawień. Może dzięki temu same będą lepiej 
traktować zwierzęta – dopowiada starsza pani.  

 Na początku błońskiego przedstawienia głos                    
z megafonu powiadomił widzów o proteście                   
przeciwko zwierzętom w cyrku i zachęcał do                      
podpisywania petycji popierającej klasyczny cyrk 
ze zwierzętami.  Pracownicy chcą, aby                     
zwierzęta   w   nim   występowały.   Twierdzą,   że  

▲ Zajęcia artystyczno—rozrywkowe dla dzieci prowadzone 
przez „Cyrk Zodiak”. 

troszczą się o swoje zwierzęta oraz ratują te, które 
są chore i zagrożone. 

Czy cyrk, jeżeli nie będzie w nim zwierząt,           
skazany jest na wyginięcie? 

Na świecie i w Polsce istnieją już cyrki bez 
zwierząt, w których artyści z własnego wyboru 
trenują i prezentują swoje umiejętności, takie jak: 
żonglerka, szczudlarstwo, balansowanie na linie 
czy akrobatyka. W Polsce istnieje m.in. „Teatr   
Avatar”, zajmujący się teatrem ognia, tańcem, 
akrobatyką i jazdą na monocyklu. W Szczecinie 
działa „Cyrk Zodiak”, który oprócz występów                 
prowadzi również warsztaty dla dzieci i młodzie-
ży, łącząc zabawę z edukacją. 

Karolina Siedlecka 

 
Co lepsze: cyrk bez zwierząt czy ze zwierzętami?                             

Jakie jest Wasze zdanie?  
Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. www.cyrkzodiak.pl 
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Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

CZAS NA KOMIKS 
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

                                                                     W LESIE WYSOKIMW LESIE WYSOKIMW LESIE WYSOKIM   

 

 

      1              

    2               

  3               

4                

  5                 

      6            

7               

8                

      9          

      10            

  11              

12                  

13                   

Rozwiąż naszą łamigłówkę „z uśmiechem”. Odczytaj hasło. 

1.      Rudy, rudy... i nie rydz. 
2.  Zwykle na pniu drzewa znajduje się                   
po stronie Gwiazdy Polarnej. 
3. Śliski grzyb jadalny. 
4. Wilgotny las równikowy—tak gęsty,                      

że nie przejdziesz nawet jego połowy. 
5. Drzewo, które gra. 
6. B i a ł a  p o  p o d w ó r z u  p o m y k a ,                                  

leśną zaś bierzesz do koszyka. 
7. Dopóty drzewo kuje, póki korników                       

nie brakuje.  
 

8. Na przyszkolnej „ścieżce zmysłów” stanowią 
najgorszą torturę.  
9. Owoce tego leśnego krzewu są lekiem                          
na biegunkę. 
10. Ty po wakacjach pójdziesz do szkoły,                          
a on zakwitnie w lesie wesoły.  
11. Jak sobie ją w lesie pościelisz, tak się na niej 
wyśpisz. 
12. Kto da temu wiarę, że często ze świerkiem 
stanowi parę? 
13. Liść drzewa iglastego. 

[red.] 

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej redakcji.  

Do rozwiązywania łamigłówki zapraszamy też nauczycieli! Wylosujemy nagrody! 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówki „Nie tylko Ania” z poprzedniego numeru: 

1. Wzgórze                            5. Diana                             9. Marigold                      13. Mateusz 
2. Emilka                               6. uniwersytet                  10. Joanna                         14. słońce 
3. droga                                 7. życia                              11. Rilla                             
4. Jana                                    8. Zamek                           12. Dziewczę 
 

Hasło: W krainie marzeń.                           Zachęcamy do przesyłania nam Waszych własnych łamigłówek!  
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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 ROKU SZKOLNEGO: ZŁOTA MYŚL NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO: ZŁOTA MYŚL NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO:    

   

„Ludzie sukcesu ciągle się uczą i rozwijają; ludzie przeciętni uważają, że już wszystko wiedzą”. 
  

Harv Eker 

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 zawsze, nawiązuje ona do tematu 
następnego numeru gazety. 

 

Jak się nazywa ten zespół muzyczny? 
 

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

 

Podajemy rozwiązanie kwietniowej zagadki                    
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia łosia—
symbol Kampinoskiego Parku Narodowego. ▪ fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Michał Koziczyński CC BY 3.0  

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

