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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Takiej Syrii już nie zobaczycie 

5 Marsz do Aleppo 

6 Trzeci biegun 

7 Co jest możliwe dla łowcy przygód? - wywiad                      
z Szymonem Radzimierskim 

10 Spotkanie z Nelą 

11 Sprzedajemy marzenia—wywiad w biurze                    
podróży 

12 Podróż z uśmiechem—humor podróżniczy 

13 Wydarzyło się w Błoniu... 

14 Przystanek Ratusz 

15 Po drugiej stronie lustra—wywiad z p. Adamem 
Buczkiem. 

17 Mikołajkowo  

18 Wyjątkowe mikołajki w Bibliotece Publicznej 

19 Moje spotkanie ze Świętym Mikołajem 

20 W świątecznym nastroju 

21 Matematyczny zawrót głowy  

22 Osadnicy z Catanu 

22 Nakrętki zbieramy—innym pomagamy 

23 Chłopiec zwany Gwiazdką 

23 Przygody Pana Samochodzika 

24 Opowieść wigilijna 

24 Uśmiechnij się! - humor wigilijny 

25 Mam prawo mieć mamę i tatę 

26 Przygody Super Marchewki 

27 W śniegu i lodzie—łamigłówka 

28 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: „Moje niezwykłe spotkanie ze Świętym                   
Mikołajem” -  praca Łukasza Mulawy z 5c. 
Zdjęcia dolne: Wspomnienia z podróży Szymona                         
Radzimierskiego (fot. udostępnione z blogu                                        
PlanetKiwi.pl). 

▲ Nasi redaktorzy na spotkaniu podróżniczym z p. Przemkiem 
Kubickim—Sekretarzem Gminy Błonie. 

fot. Mariola Siedlecka 

Witam Was wszystkich w nowym numerze 
naszej gazetki! 

Na początku przedstawiamy Wam opowieść 
pana Przemka Kubickiego o tym, jak podróżuje 
oraz co zobaczył i przeżył, zwiedzając parę lat 
temu Syrię—państwo na Dalekim Wschodzie,        
o którym  głośno jest obecnie w telewizji.                         
Na naszych zdjęciach zobaczycie miejsca, które, 
niestety, nie wyglądają już tak dzisiaj—to                        
opowieść o kraju, który teraz wygląda inaczej.  

Na kolejnych stronach spotkacie takich                      
podróżników jak: Marek Kamiński, Szymon 
Radzimierski,  oraz Nela – Mała Reporterka 
(przyznam, że to autorka serii moich ulubio-
nych książek). 

To jeszcze nie koniec! Dla tych, którzy                          
tęsknią za wakacjami, zamieszczamy wywiad 
prosto z błońskiego biura podróży. 

Będziecie mogli przeczytać wspomnienia 
mieszkanki naszego miasta pani Elżbiety                         
Łażewskiej oraz dowiecie się, że kiedy powstał          
i jak obecnie wygląda nasz ratusz.   

Razem z nami znajdziecie się po drugiej  
stronie lustra, czyli w odwiedzinach u szklarza, 
a muszę Wam powiedzieć, że jest tam bardzo 
ciekawie! 

Wspominamy szkolne (i nie tylko) mikołajki 
oraz imprezy związane ze świętami Bożego  
Narodzenia. 

Przybliżamy Wam, na czym polega prawo 
dziecka do rodziny (to już czwarte z omawia-
nych w tym roku). Jak pewnie pamiętacie,                        
sformułowanie tych praw zawdzięczamy                      
naszemu Patronowi - Januszowi Korczakowi. 

Miłośnicy gier matematycznych i  strategicz-
nych też znajdą coś dla siebie! 

Na ostatnich stronach mamy dla Was                           
recenzje książek wartych przeczytania, trochę 
wesołego humoru, łamigłówki, a dla wielbicieli 
Marchewki – nowy komiks! 

Zapraszam Was do lektury! 
 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

„Turyści nie wiedzą, gdzie byli, podróżnicy nie wiedzą, gdzie będą”. Paul Theroux   

TAKIEJ SYRII JUŻ NIE ZOBACZYCIE TAKIEJ SYRII JUŻ NIE ZOBACZYCIE TAKIEJ SYRII JUŻ NIE ZOBACZYCIE    

Spotykamy się z p. Przemysławem                                     
Kubickim—Sekretarzem Gminy Błonie,                                      
a z zamiłowania—podróżnikiem. Oglądamy             
zdjęcia z jego podróży, słuchamy opowieści.  

- Podróżować da się różnie. Można po prostu                           
w biurze podróży wykupić wycieczkę i mieć 
wszystko z góry przegotowane: hotel, transport, 
wyżywienie, basen. Można też podróżować w inny 
sposób, wymagający trochę więcej wysiłku, czyli 
„na własną rękę”. Wtedy trzeba przede wszystkim 
wiedzieć, dokąd chce się jechać, co by się chciało 
zobaczyć, zaplanować, jak zmieścić to w określo-
nym czasie, a potem sobie samemu zorganizować 
całą podróż.  

Są kraje, w których jest bardzo dużo hoteli                              
i hosteli oraz dogodnych połączeń autobusowych                           
i nie trzeba rezerwować nic wcześniej. Ja staram się 
jeździć bardzo tanio, bo nie sztuką jest wydać                           
pieniądze - sztuką jest zobaczyć jak najwięcej jak 
najtaniej.  

Gdy ma się już plan podróży, trzeba wsiąść                           
w samolot i polecieć. Kiedy już się doleci, pojawia 
się najdroższa część podróży, czyli przejazd                           
taksówką z lotniska do miasta.  

Pierwszym krajem mojej podróżniczej                         
opowieści jest Syria. W tej chwili tam się nie                     
wybierzecie, bo trwa wojna i giną ludzie.  

Syria była wspaniałym krajem do podróżowa-
nia, bo było w niej bardzo dużo dogodnych                         
połączeń autobusowych, tanie hotele, wiele                         
ciekawych, zabytkowych miejsc do zwiedzenia.                     

Tu mamy największe miasto Syrii - Aleppo 
[zdjęcie nr 1], o którym obecnie tyle mówi się                          
w telewizji. Jest dość szare. Budynki mają małe                   
okna z okiennicami – dlatego, że tam jest gorąco                        
i żeby chłód z domu nie uciekał. Pochodzą z X i XI 
wieku i przez kilkaset lat normalnie funkcjonowały 
– aż do czasu wojny domowej, która trwa tam 
obecnie.  

To najsłynniejszy zabytek Aleppo – cytadela  
Kalat Halab – [zdjęcie nr 2] - pałac królewski, który 
został zbudowany w 1230 roku. Jego budowa                        
rozpoczęła się w X wieku na szczycie wzgórza                             
i trwała trzy wieki. Według legendy, na dnie                       
cytadeli jest sanktuarium, w którym modlił się                     
patriarcha Abraham.  

W Hamie [zdjęcie nr 3] znajdują się nori - 
ogromne, drewniane koła młyńskie, które pompują 
wodę na akwedukty. ► 

▲ Widok na Aleppo z cytadeli—2007 r.  

fot. Bartez - CC BY—SA 3.0 

▲ Cytadela w Aleppo—2004 r. 

fot. Yosemite (domena publiczna) 

▲ Hama.  

fot. flickr 
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

► Na kolejnym zdjęciu [nr 4] mamy ruiny 
pierwszej na świecie chrześcijańskiej bazyliki                              
z IV w. pod wezwaniem św. Szymona Słupnika 
(nazwanego tak dlatego, że zamieszkał na słupie).                        

Najstarsze i największe kościoły chrześcijańskie 
były właśnie w  Syrii.  Duża  część z nich  obecnie  
pełni  funkcje  meczetów, ale nie dlatego, że zostały 
siłą zabrane lub zostały podbite, lecz wspólnoty 
chrześcijańskie odsprzedawały budynki kościelne   
z powodu zmniejszania się liczby chrześcijan.  

Palmira [zdjęcie nr 5] – starożytne ruiny miasta, 
wpisane są na listę światowego dziedzictwa                       
UNESCO.  

W 2004 roku Palmira liczyła około 51 tysięcy 
mieszkańców. W maju 2015 roku została zajęta 
przez terrorystów z tzw. Państwa Islamskiego,    
którzy rozpoczęli stopniowe niszczenie stanowisk 
archeologicznych i starożytnych zabytków.  

Na następnym zdjęciu [nr 6] widzimy zamek 
Kalat Dżabir, który w odróżnieniu od większości 
budowli obronnych nie jest zbudowany                                  
z kamienia, tylko z glinianej cegły. Zakładałem,                      
że żeby tam dojechać i wrócić, potrzeba dwóch dni. 
Dojechaliśmy autobusem w ciągu pięciu godzin. 
Na miejscu czekała na nas taksówka, bo kierowca 
autobusu zawiadomił swojego kuzyna, że ma 
klientów. Dogadaliśmy się co do ceny. Wiózł nas 
na miejsce kilkadziesiąt kilometrów. Musieliśmy 
znaleźć kogoś do otwarcia bramy, bo mało ludzi 
tam dociera (ostatni turysta nie-syryjski był tam 
trzy miesiące wcześniej przed nami). Z powrotem 
wiózł nas ponownie kilkadziesiąt kilometrów                          
i okazało się, że ostatni autobus już odjechał. Gonił 
więc go po autostradzie i udało mu się dogonić, 
kierowca autobusu zatrzymał się i wsiedliśmy.                       
W rezultacie przebycie kilkaset kilometrów                                
i zwiedzenie zamku zajęło nam tylko jeden dzień.  

fot. Alfredo Miguel Romero (flickr) 

▲Bazylika św. Szymona Słupnika. 

▲ Palmira. 

▲ Zamek Kalat Dżabir. ▲ Arabski suk w Aleppo. 

To suk, czyli arabski targ [zdjęcie nr 7]. Na suku 
można kupić dosłownie wszystko. Podczas dobija-
nia targu kupcy proponują klientom filiżankę                    
kawy lub herbaty. ► 

4 

5 

6 7 

fot. Aotearoa CC BY-SA 3.0 

fot. Eleman CC BY-SA 3.0 fot. Bartez CC BY-SA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Palmyra_%28Syria%29#cite_note-2
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▲ Tak wygląda Aleppo po bombardowaniu. 

OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

► Największy zamek krzyżowców na Bliskim 
Wschodzie to potężny Krak des Chevaliers [zdjęcie 
nr 8]. Jest tak ogromny, że zamek w Malborku 
zmieściłby się w jego piwnicy. Nigdy nie został 
zdobyty przez muzułmanów, jednak udało im                        
się sprytnie go przejąć. W XIII w. był otoczony                            
przez Saladyna – przywódcę muzułmańskiego, 
który walczył z krzyżowcami i chciał ich wypędzić 
z Palestyny. Ludzie Saladyna sfałszowali pismo od 
generała zakonu, który był w posiadaniu tej                   
twierdzy. W piśmie napisano, że mają ją poddać                                    
i powrócić do portu w miejscowości Tartus.                
Opuścili więc swoją siedzibę, a dopiero potem                       
dowiedzieli się, że pismo to było sfałszowane.                         
W 2013 r. podczas syryjskiej wojny domowej                        
zamek został zbombardowany przez samoloty                   
rządowe.  

Plac przed meczetem Umajjadów w Damaszku 
[zdjęcie nr 9]. Jest to jeden z piękniejszych                                
meczetów, w którym byłem, i co ciekawe,                           
wcześniej to była chrześcijańska bazylika, która, w 
miarę zmniejszania się liczby chrześcijan, została 
sprzedana. Są tam przechowywane relikwie Jana 
Chrzciciela. To święte miejsce, do którego                                 
muzułmanki przychodzą modlić się o dzieci.                         
Jest tam podobno oryginalna misa, za pomocą                           
której chrzcił Jan Chrzciciel. ▪ 

▲ Potężny zamek Krak des Chevaliers.  

fot. Heretiq  CC BY-SA 3.0 

MARSZ DO ALEPPOMARSZ DO ALEPPOMARSZ DO ALEPPO   

Na pomysł marszu do Aleppo wpadła Anna 
Alboth—Polka, obecnie mieszkająca w Berlinie.  

W listopadzie kobieta napisała na Facebooku: 
Nie zniosę tego dłużej. Mam po prostu tam iść? Czy to                     
pomoże? Powinniśmy iść razem? Jak w sumie?                          
Ustalam szlakiem bałkańskim i z Turcji do Syrii? Tak 
samo, tylko odwrotnie. Każdy z nas? Jeśli to może coś 
zmienić, jeśli tłum Europejczyków wyruszy, by dostać 
się do Aleppo, pójdziesz ze mną?  

Wpis spotkał się z ogromnym odzewem                            
internautów. Jedni postanowili wyruszyć z Anną, 
drudzy pomogli im zorganizować np. noclegi                                
po drodze, inni byli przeciwni, uważając, że marsz 
do Aleppo nic nie pomoże, a narazi idących                        
na ogromne niebezpieczeństwo.  

27 grudnia 2016 r. z Berlina wyruszyło w drogę 
około trzech tysięcy ludzi, głównie Polaków. Chcą 
pokazać swoją niezgodę na przemoc, wymusić 
pomoc humanitarną dla ludności i znaleźć                            
pokojowe rozwiązania dla Syrii. Do Aleppo                        
zamierzają dotrzeć w marcu. ▪ 

Meczet Umaijadów w Damaszku. ► 

8 
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fot. James Gordon CC BY-SA  

fot. The Indepedient 
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WYDARZENIA 

„Bieguny leżą tam, gdzie je sobie sami wyznaczymy”. Marek Kamiński  

Marek Kamiński jest polskim polarnikiem                             
i podróżnikiem. Jako pierwszy zdobył oba                          
bieguny Ziemi w ciągu jednego roku bez pomocy 
z zewnątrz: 23 maja 1995 roku wraz z Wojciechem 
Moskalem dotarł na biegun północny, a 27 grudnia 
1995 roku zdobył samotnie biegun południowy.  

Kiedy miał pięć lat, złamał poważnie rękę                                
i musiał długo przebywać w szpitalu i sanatoriach.  

„Człowiek najbardziej się rozwija, kiedy                             
pokonuje trudności, bada granice swojej odporności 
i znajduje sposoby na przełamanie własnych                            
słabości. Wszystkiego tego musiałem dokonać jako 
mały chłopiec walczący o pełną sprawność fizyczną. 
Uczyłem się być szczęśliwy w osamotnieniu”*. 

Podróżuje od ponad 35 lat. Pierwszą samodzielną 
wyprawę, z rodzimego Gdańska do Łodzi, odbył, 
gdy miał osiem lat. Odkąd pamięta, lubił poznawać 
świat.  

Jako dziecko uwielbiał bawić się śniegiem,                       
jeździć na sankach i nartach. Nawet kilka razy                        
zdarzyło mu się wpaść do przerębla. Jeszcze                         
do dzisiaj pamięta to przeszywające zimno. 

W liceum zapragnął wybrać się w dłuższą trasę - 
rejs frachtowcem do Danii—i udało się.  

„Moi rodzice sądzili, że wyjazd za granicę                              
w tamtym czasie—i to do Danii—jest tak abstrakcyj-
ny, że aż niemożliwy. Może właśnie dlatego się     
zgodzili, iż nie wierzyli, żeby udało mi się                                
zorganizować taką wyprawę”.  

Rok później podobnym statkiem dopłynął do 
Maroka. To było jego pierwsze zetknięcie z zupełnie 
inną kulturą, religią, z innymi ludźmi, zwyczajami. 
Ogromne emocje i zachłyśnięcie się różnorodnością 
świata. Od tego czasu wyprawy stały się ważną  
częścią jego życia. 

Kolejne lata to nowe wyzwania – wyprawy do 
Meksyku i na Spitsbergen. Studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Założenie własnej firmy, która działa 
do dziś.  

Podczas wyprawy na Antarktydę z Wojtkiem 
Moskalem w 1993 roku zaczął myśleć o zdobyciu 
bieguna północnego. Wcześniej nie dotarł tam                    
żaden Polak. Pomyślał, że mogą to zrobić, że                         
przecież nie ma rzeczy niemożliwych. Po siedem-
dziesięciu dwóch dniach wyczerpującego marszu 
osiągnęli cel. Kilka miesięcy później dotarł samotnie 
na biegun południowy. Został pierwszą osobą,                      
która zdobyła oba krańce Ziemi w jednym roku.                       
To było spełnienie marzeń, ale nie zwieńczenie jego 
podróży.  

TRZECI BIEGUNTRZECI BIEGUNTRZECI BIEGUN   

Pan Marek brał udział w rejsie dookoła Atlanty-
ku, dotarł i zbadał źródła Amazonki, przeszedł  
pustynię Gibsona. Próbował dokonać trawersu  
Antarktydy. Nie powiodło się, ale to również było 
cenne doświadczenie. Lubi uczyć się nowych                    
rzeczy, przeżywać kolejne przygody. Uważa,                        
że stawianie sobie kolejnych celów w życiu jest 
bardzo ważne. 

Swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytymi 
podczas wypraw chce się dzielić z innymi. W 1996 
roku założył Fundację Marka Kamińskiego. Jej                    
zadaniem jest m.in. pomoc osobom potrzebującym 
i niepełnosprawnym oraz tworzenie programów 
edukacyjnych. Dzięki Fundacji poznał Janka Melę, 
niepełnosprawnego chłopca z Malborka, który 
chciał dotrzeć na biegun. Zorganizowali wspólną 
wyprawę. To było duże wyzwanie, ogromna                          
odpowiedzialność i wielki sukces. Janek został 
pierwszą niepełnosprawną osobą na świecie, która 
zdobyła oba bieguny Ziemi.  

W 2015 roku pan Marek zdobył trzeci, tym                          
razem duchowy, biegun—wyruszył z Kaliningra-
du w Rosji do katedry św. Jakuba w Santiago                           
de Compostela w Hiszpanii. Pokonał pieszo cztery 
tysiące kilometrów. Uważa, że to była najtrudniej-
sza wyprawa w jego życiu.  

Wciąż pojawiają się kolejne wyzwania                                  
i pomysły, którymi chce się zająć. ▪ 
 

* Źródło wypowiedzi: M. Kamiński „Marek—chłopiec, który miał                         
marzenia” wyd. GWP Gdańsk 2011 

fot. Ja Fryta CC BY-SA 2.0 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Jakość podróży mierzy się w liczbie poznanych przyjaciół, a nie w przejechanych kilometrach”. Tim Cahill   

CO JEST MOŻLIWE DLA ŁOWCY PRZYGÓD?CO JEST MOŻLIWE DLA ŁOWCY PRZYGÓD?CO JEST MOŻLIWE DLA ŁOWCY PRZYGÓD?   

Szymon Radzimierski ma dziesięć lat. Jest                    
blogerem, podróżnikiem, fanem trekkingów                          
i egzotycznych zwierząt. Uczy się w dwujęzycz-
nej szkole w Łodzi.  

Swój blog zaczął pisać, mając osiem lat. Pisze go 
w języku polskim i angielskim. W 2016 roku wydał 
swoją pierwszą książkę „Dziennik łowcy                        
przygód”. 

Nie czytaliśmy jeszcze opowieści o jego                            
przygodach, ale za to postanowiliśmy porozma-
wiać z samym ich łowcą. Złapaliśmy go między 
jedną podróżą a drugą. 

 

- Cześć Szymon! Od kiedy i jak często                                
podróżujesz?  

- Podróżuję właściwie, odkąd byłem jeszcze                        
w brzuchu mamy, ale tak na serio, to pierwsza                        
moja superturbowyprawa to Tajlandia – Malezja – 
Singapur. Miałem wtedy półtora roku, więc znam 
ją głównie z opowiadań rodziców i ze zdjęć.                          
Za to pierwsze wrażenie z podróży, które pamię-
tam bardzo dokładnie, to atak rozwścieczonego 
byka w Wietnamie. Miałem wtedy trzy lata i była 
to moja pierwsza naprawdę hardcorowa podróż. 
Szliśmy przez dżunglę i wioski, z przewodnikiem. 
Doszliśmy do małej polanki, gdzie zobaczyliśmy 
wielkiego byka (bawolego byka, czyli takiego                           
z dziwnymi kręconymi rogami) stojącego przy 
czyimś domu. Podeszliśmy, żeby zrobić mu zdję-
cia. Był przywiązany linką do drzewa. Doszliśmy 
do niego, mama i siostra zaczęły robić zdjęcia,                         
a my już wolno zaczęliśmy odchodzić. Nagle Ala 
(moja siostra) krzyknęła, że on machnął łbem                                  
i chyba zerwał linę. W tej samej chwili zobaczyli-
śmy, że byk wpadł na polanę, na której staliśmy, 
opuścił łeb, wystawiając rogi i zaczął kopać                               
w ziemię nogą, jak na kreskówkach! Dosłownie po 
sekundzie ruszył i zaczął na nas pędzić!!! Tata                        
złapał mnie i mojego przyjaciela pod pachę                                   
i uciekliśmy do starego, opuszczonego domu.                             
Moja siostra i mama uciekły w kłujące krzaki i całe 
się poraniły. Tylko nasz przewodnik stał naprze-
ciwko byka, który na niego szarżował jak podczas 
corridy. Przewodnik stał nieruchomo i dopiero, 
kiedy byk był już bardzo blisko, wtedy się uchylił. 
Byk nie mógł już wyhamować i wpadł do zagrody. 
To było jedna z najbardziej przerażających historii 
w moim życiu! Potem tak nam się trzęsły ręce,                     
że nie mogłem się nawet napić wody!  

Mam taką zakładkę na swoim blogu, gdzie                      
opisuję mrożące krew w żyłach przygody                             
(tak zwane scary stories) i przygoda z bykiem jest 
najstraszniejsza – ma sześć czaszek, czyli kategorię 
petrificus totalus (to takie zaklęcie z Harry’ego                 
Pottera). Od tamtej pory staramy się z rodzicami 
wyjeżdżać dwa razy w roku – na wakacje i na ferie, 
bo oprócz tego normalnie chodzę do szkoły. 

- Jakie kraje już zwiedziłeś? 

- Dokładnie wszystkich nie pamiętam, zwłaszcza 
tych, które odwiedziłem, jak byłem mały, ale do tej 
pory było ich około 27. Byłem na wszystkich                  
kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, chociaż                 
Antarktyda to moje marzenie i bardzo chciałbym 
tam kiedyś pojechać. Z miejsc, w których byłem, 
uwielbiam Azję Południowo-Wschodnią (czyli                 
Tajlandię, Malezję, Singapur, Wietnam, Laos,                    
Kambodżę, Birmę, Indonezję i Filipiny), bo są tam 
przemili, uśmiechnięci ludzie i genialna atmosfera. 
Ekstra było też w Nowej Zelandii. Tam zakochałem 
się w ptakach kiwi i dlatego właśnie nazwałem mój 
blog planetKIWI. Byłem też w USA, na Kubie,                   
w Argentynie, Iranie, Omanie, Australii, Etiopii, 
Tunezji, Egipcie i w różnych krajach w Europie. ► 

▲ Szymon jest podróżnikiem, blogerem, pisarzem.                            
Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że ma tylko 
dziesięć lat. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► Lubię też podróżować po Polsce – kocham 
Bieszczady i Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie 
są genialne zamki i fajowskie skałki do wspinaczki. 
No i oczywiście Mazury, do żeglowania!  

- Co najbardziej Ci się w tych krajach podobało? 

- Najbardziej lubię przeżywać różne ekstremalne 
przygody, takie jak wspinaczka na czynny wulkan 
w Etiopii czy spanie pod płachtą na trekkingu                         
w dżungli na Borneo. Zresztą Borneo to była nasza 
najfajniejsza wyprawa. Hardcorowy trekking przez 
tropikalną dżunglę, nocleg u łowców głów, orangu-
tany, nosacze, krokodyle, kopalnie diamentów, mia-
sta na wodzie, snorkelowanie z mantami. Wszystko 
było mega! Dlatego jak tylko wydawnictwo zapro-
ponowało mi napisanie książki od razu wiedziałem, 
że będzie ona o Borneo. Ono jest niesamowite. 
Uwielbiam je i mam nadzieję, że jeszcze tam wrócę. 

- Jakie najciekawsze przygody przeżyłeś? 

- Jedna z takich, która najbardziej zapadła mi                         
w pamięć, to karmienie dzikich hien w Etiopii.                             
W Harerze (to takie miasto na wschodzie kraju)                        
w nocy do miasta przychodzą dzikie hieny. Słychać 
nawet ich wycie na ulicach. Kiedyś atakowały                         
zwierzęta i ludzie wymyślili, że będą je karmić, żeby 
ochronić swoje stada. Tak powstała tradycja karmie-
nia hien przekazywana z ojca na syna. Co noc,                    
mężczyzna wychodzi na ulicę z koszem mięsa,                             
a hieny do niego przychodzą. Byliśmy tam i ja                        
karmiłem hieny z ręki, a nawet z patyczka włożone-
go do ust, na który miałem nabity kawałek mięsa. 
To było serio straszne. Nie miałem pojęcia, że hieny 
są tak wielkie, ale wrażenie było super. W ogóle 
Etiopia była trudną wyprawą, bo nie było czasu na 
odpoczynek, tylko cały czas hardcory: wspinaczka                       
i spanie na wulkanie z jeziorem lawy, dzikie plemio-
na w dolinie Omo, off-road po pustyni, Depresja 
Danakilska, upał ponad 40 stopni, nie było się nawet 
gdzie umyć. Zawsze na koniec wyprawy znajduje-
my jakieś takie fajne miejsce – małą wysepkę                                      
z guesthousem lub bungalowem na plaży, żeby                         
posnorkelować i odpocząć, ale w Etiopii nie ma                   
morza, więc się nie udało.  

- Jaki przedmiot w szkole jest Twoim                                 
ulubionym? 

- Kocham angielski. Dużo się go uczę, bo chcę jak 
najlepiej mówić, żeby dogadywać się z ludźmi                          
w podróży. Dzięki naszej nauczycielce, która bardzo 
nas motywuje, oglądam też filmy po angielsku                            
i czytam książki (ostatnio Harry’ego Pottera).                                    
Uwielbiam też polski, a zwłaszcza jak mamy do            
napisania jakieś opowiadanie – jak dopadnie mnie 
wena, to nie mogę przestać pisać.  

Bardzo lubię też przyrodę i różne eksperymenty, 
które robimy na zajęciach, a także historię,                   
bo interesuję się historią Polski i okresem                             
komunizmu.  

- Jakiej najciekawszej potrawy próbowałeś? 

- W Etiopii jadłem injerę [indżerę], czyli zgniły 
naleśnik. Robi się go ze sfermentowanej mąki – jest 
kwaśny w smaku. Je się go z różnymi dodatkami – 
mięsem, warzywami, rybą, fasolą. To było dość 
dziwne. Za to bardzo lubię różne smażone robale, 
które można kupić na ulicy w Bangkoku.                             
Na przykład świerszcze smakują jak popcorn.  

- Co Ci się najbardziej podoba w podróżowa-
niu? 

- Podczas podróży kocham spotykać nowych, 
ciekawych ludzi—i tych miejscowych, którzy żyją 
trochę inaczej niż my i różnych podróżników,     
którzy mają zawsze mnóstwo niesamowitych          
przygód do opowiedzenia. Uwielbiam to,                               
jak siadamy sobie wieczorem w guesthousie                 
(to jest coś w rodzaju hostelu) i różni backpakerzy 
(czyli ludzie, którzy podróżują na własną rękę,                        
z plecakami, za nieduże pieniądze) zaczynają                           
opowiadać swoje super historie! ► 

▲Szymon na wyspie Borneo. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

►Zdarza się nawet, że rodzice odpadają i idą spać, 
a ja zostaję, słucham i sobie z nimi gadam. 

- Kim chciałbyś zostać w przyszłości?                                    
W którym kraju chciałbyś zamieszkać na stałe                     
i dlaczego?  

- Jeszcze nie wiem, kim zostanę, jak dorosnę,     
ale chciałbym zwiedzić cały świat. Już w pierwszej 
klasie podstawówki zacząłem planować                       
podróż z kolegami do Chin na trzy miesiące.                       
Może zostanę dziennikarzem albo prawnikiem. 
Wiem, że na pewno będę dużo podróżował,            
ale mieszkać będę raczej w Polsce, ponieważ muszę 
mieć swoje stałe miejsce, do którego zawsze wracam 
– by pomiziać koty, pobawić się z moim psem                          
i przytulić moją siostrę. A może założę z siostrą                        
guesthouse na Filipinach i zostanę instruktorem 
nurkowania? Zobaczymy, wszystko jest możliwe. ▪ 

Zapraszamy do czytania opowieści o przygo-
dach Szymona i oglądania zdjęć z jego podróży!  
Możecie je znaleźć na blogu: PlanetKiwi.pl. ▼ 

▲ „A może założę z siostrą guesthouse na Filipinach                          
i zostanę instruktorem nurkowania? Zobaczymy, wszystko 
jest możliwe”. 

Dla wszystkich uczniów naszej szkoły serdeczne 
pozdrowienia od Szymona! 

▲ „Czy wiecie, że współczesny, nowoczesny Dubaj został wybudowany 
na pustyni, chociaż historia Dubaju sięga 5.000 lat. Jeszcze sto lat                    
temu była to wioska rybacka… a zobaczcie, jak wygląda teraz!”  

▲ „W SONGKRAN, czyli w tajski Nowy Rok, ludzie polewają się wodą. 
Przez cały tydzień leją się wodą i wrzucają kawałki lodu do zimnej                   
wody. Jeśli nie chcesz być mokry, to lepiej nie wychodź z hotelu :)”.  

Tajlandia—kwiecień 2015 

Zjednoczone Emiraty Arabskie  - kwiecień 2016 

▲ Z Hawany pojechaliśmy do Trinidadu.                           
Trinidad to piękne miasteczko, ma 500 lat. Były 
tam stare domy w wielu kolorach i małe śliczne 
uliczki. Kupiłem tam na rynku aparat                                                   
fotograficzny zrobiony z puszki po piwie! 

Czekamy na Wasze pytania do Szymona. 
Piszcie: diamir72@o2.pl 

Kuba—maj 2015 
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WYDARZENIA 

„Podróżować to żyć”. H. Ch. Andresen 

Czy wiecie, kto ma jedenaście lat, jest                       
dziewczynką i podróżuje po świecie? Oczywiście, 
że tak! To Nela - Mała Reporterka. Zwiedziła już 
pięć kontynentów. O swoich przygodach nagrywa 
reportaże i pisze książki. Jest autorką już sześciu                
i na pewno wkrótce napisze kolejną. 

Co na okładce swojej ostatniej książki                        
dziewczynka napisała sama o sobie? 

Cześć! Nazywam się Nela i mam jedenaście lat.                              
A to jest już moja szósta książka.  

Gdy miałam pięć lat, zaczęłam podróżować po świecie 
i nagrywać filmy. Moim idolem jest Steve Irwin i tak jak 
on jestem reporterem-podróżnikiem. 

Byłam w wielu ciekawych krajach na różnych konty-
nentach. W Afryce zwiedziłam m.in. Etiopię, Zanzibar, 
Kenię, Tanzanię i Mauritius. W Azji – Tajlandię,                          
Kambodżę, Malezję (Borneo), Indonezję, Filipiny,                       
Wietnam, Sri Lankę, Birmę i Japonię. W Ameryce                         
Południowej – Peru, Boliwię, Chile, a w Północnej                              
– Kostarykę, Panamę i Dominikanę. Ostatnio                               
zwiedziłam też chłodne kraje takie jak: Islandię, 
Finlandię i Grenlandię! 

I właśnie w tej książce zabiorę cię w niezapomnianą 
podróż na koło podbiegunowe! Uwielbiam mroźne przy-
gody! A te będą wyjątkowe i mam nadzieję, że wybierzesz 
się tam ze mną! Pojedziemy w psim zaprzęgu, spotkamy 
maskonury i poszukamy niedźwiedzia polarnego! 

Świat jest cudowny i oczami wyobraźni możesz                          
podróżować ze mną oraz przeżywać wspaniałe przygody! 
Pakuj się i wyruszamy! 

Ostatnia książka dziewczynki nosi tytuł „Nela na 
kole podbiegunowym” i opowiada o jej przygodach 
na północnym kole podbiegunowym, a dokładniej 
w Finlandii, Islandii i Grenlandii. 

Nelka, jak i w poprzednich książkach, dba by                            
czytelnicy nie pogubili się w trakcie podróży po 
kontynentach. Dlatego na wstępie wyjaśnia, gdzie 
dokładnie na kuli ziemskiej znajdują się koła                       
podbiegunowe. W dalszej części opisuje między              
innymi jazdę zaprzęgiem psów husky oraz renife-
rów, zwiedzanie wioski świętego Mikołaja, podróż                        
lodołamaczem przez zamarznięte Morze Bałtyckie. 

Dziewczynka zapoznaje czytelników z rzadko                   
spotykanymi zwierzętami. Tym razem są to:                          
maskonur – niewielki ptak przypominający pingwi-
na, piżmowół arktyczny – zwierzę bardzo podobne 
do polskiego żubra, tylko z duuużo grubszym                  
futrem, dziki pies grenlandzki – potomek wilka                      
i lodofoka grenlandzka.  

SPOTKANIE Z NELĄSPOTKANIE Z NELĄSPOTKANIE Z NELĄ   

Dzieli się z nami interesującymi ciekawostkami, 
na przykład:  

 Dlaczego niedźwiedź polarny nie poluje                          
na pingwiny?... Bo żyje na innym biegunie                              
niż pingwiny. 

 Co psy husky lubią najbardziej?… Biegać,        
biegać i biegać. 

 Do czego podobna jest Finlandia?... Do głowy 
pewnego zwierzątka, które na niej żyje.  

  Pozostawiam Was bez pełnej odpowiedzi                         
na ostatnie pytanie, ciekawi na pewno znajdą ją                         
w książce. Zachęcam do przeczytania przygód                   
Neli. Nie będziecie zawiedzeni. 

Joasia Dłuha 

Książka „Nela na kole podbiegunowym” znajduje się 
na nowej liście lektur szkolnych dla uczniów ósmej                  
klasy szkoły podstawowej.  

Jakie książki, według Was, powinny znaleźć się                           
w kanonie lektur? Podawajcie tytuły. 

Piszcie: diamir72@o2.pl    

▲ Nela opowiada o swoich podróżach na Międzynarodo-
wych Targach Turystycznych w Nadarzynie koło Warszawy. 

▲ Gabrysia (pierwsza od prawej strony) na spotkaniu                         
z Nelą. 

fot. Iwona Kępka 

fot. Iwona Kępka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Podróże to jedyna rzecz, na którą wydajemy pieniądze, a stajemy się bogatsi”. Anonim 

SPRZEDAJEMY MARZENIASPRZEDAJEMY MARZENIASPRZEDAJEMY MARZENIA   

Czy ktoś z Was nie chciałby spełniać swoich 
marzeń o dalekich podróżach? My tak. Udajemy 
się więc tam, gdzie wśród kolorowych folderów                 
łatwo jest przenieść się na gorącą, egzotyczną                   
plażę, spotkać prawdziwego Indianina lub wspiąć 
się na jakiś ośmiotysięcznik.  

My już tam jesteśmy, a Wy? Dogońcie nas! 
 

Rozmawiamy z Panią Iwoną Kaczorowską                       
z błońskiego biura podróży. 

- Czym zajmuje się biuro podróży? 

- W biurze podróży zajmujemy się sprzedażą 
ofert pobytowych, objazdowych i łączonych pobyto-
wo-objazdowych po całym świecie, w tym także                           
po Polsce. W naszej ofercie są też bilety lotnicze,         
autobusowe i bilety na promy. Kompleksowo                        
zajmujemy się zarówno Klientem indywidualnym, 
jak i grupami. Rezerwujemy dla Klientów pobyty                       
w hotelach, transfery (czyli umożliwiamy transport 
pomiędzy hotelem a lotniskiem), zapewniamy               
ubezpieczenia turystyczne i pomagamy w załatwia-
niu wiz. Przede wszystkim jednak staramy się                    
spełniać marzenia naszych Klientów. 

- Jakie oferty są najczęściej wybierane? 

- Najczęściej wybierane są pakiety, czyli oferty,     
w których zawarta jest rezerwacja hotelu,                                 
wyżywienia, transportu oraz transferu. 

- Dokąd obecnie najbezpieczniej wyjechać? 

- W dalszym ciągu najbezpieczniejsze wydają się 
kraje europejskie. Największym powodzeniem                      
cieszą się Grecja, Bułgaria oraz Hiszpania. Mniejsze 
zainteresowanie jest natomiast krajami muzułmań-
skimi typu Tunezja, Egipt, Turcja.  

- Więcej osób wyjeżdża zimą czy latem? 

- Zdecydowanie nasi klienci wolą wyjeżdżać                        
latem. Na wyjazdy zimowe z reguły decydują się 
Klienci z zasobniejszym portfelem. 

- Jaką ma Pani ofertę na najbliższe ferie                         
zimowe? 

- Na ferie zimowe najbardziej popularne są                        
wyjazdy na narty, głównie do Czech, ale także                        
do Włoch, Austrii i Polski. Skipassy (karnety                        
umożliwiające korzystanie z atrakcji ośrodka                          
narciarskiego) tańsze są w Czechach niż w Polsce, 
stąd  też  większe  jest  zainteresowanie  spędzaniem   

ferii u naszych południowych sąsiadów. Dotych-
czas wiele osób wyjeżdżało na narty na Słowację, 
jednak od czasu wzrostu cen związanych z dołą-
czeniem do strefy euro, chętnych na te wyjazdy 
jest znacznie mniej. 

- Jakie ma Pani propozycje dla rodzin                            
z dziećmi? 

- Rodziny najczęściej wybierają wyjazdy                          
do hoteli, które mają własne Aquaparki, ale nieste-
ty w hotelach w Grecji, w Bułgarii czy w Hiszpanii 
nie ma w hotelach takich Aquaparków, jakie                        
możemy spotkać np. w Turcji czy w Egipcie,                            
w których są one na dodatek za darmo. Hotele                         
w tych krajach oferują znacznie więcej                                        
bezpłatnych atrakcji dla rodzin z dziećmi niż                  
europejskie za tą samą, a nawet niższą                 
cenę. ►            

▲ Czy ktoś z Was nie chciałby spełniać swoich marzeń                     
o dalekich podróżach?  

A może by tak wyruszyć do 
krainy Świętego Mikołaja…? 

Dokąd warto by pojechać...? 

fot. Kacper Ćwiek 

fot. Kacper Ćwiek 
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► - Czy Pani była na jakiejś wycieczce? 

- Tak, to należy do moich obowiązków.                     
Najczęściej sześć razy w roku wizytuję hotele: trzy 
razy na wiosnę i trzy razy jesienią (czyli                                  
na początku i na końcu sezonu). Sprawdzam stan 
zakwaterowania, czyli czy zapewnione są odpo-
wiednie warunki dla turystów. Odwiedziłam 
wszystkie największe wyspy greckie, hiszpańskie 
(Wyspy Kanaryjskie i Baleary), całe południowe       
wybrzeże Hiszpanii, Portugalię, Włochy wraz                    
z Sycylią, Bułgarię, Rumunię, Chorwację,                          
Czarnogórę, Albanię, Egipt (wszystkie znane              
kurorty, w tym rejs po Nilu), Tunezję (łącznie                                  
z podróżą na Saharę), Turcję (wszystkie kurorty          
Riwiery Tureckiej i Turcji Egejskiej), Maroko, Cypr, 
Austrię, Wielką Brytanię, itd. 

- Czy jako biuro macie swoje własne hotele? 

- Nie mamy własnych hoteli, jesteśmy biurem 
agencyjnym, które sprzedaje oferty różnych hoteli. 

- Jakie miejsca o tej porze roku cieszą się                     
największym powodzeniem? 

- Dawniej w zimie najczęściej wyjeżdżano do 
Egiptu, obecnie zaś nasi klienci wybierają Wyspy 
Kanaryjskie. Teraz na ten kierunek są bardzo dobre 
ceny. Obecnie mam Klientów w Emiratach                           
Arabskich i w Omanie. Za chwilę wyjeżdżają moi 
turyści na Dominikanę i Kubę. 

- Jakie są wymagania klientów? 

- Bardzo różne. Ale naszym zadaniem jest                        
spośród wielu propozycji wybierać dla Klienta taką,  

która jemu najbardziej będzie odpowiadała                               
i wróci z wakacji zadowolony. Dlatego też co roku 
wyjeżdżam wizytować osobiście hotele, by z peł-
nym przekonaniem oferować je naszym Klientom. 
Jeżeli zgłosi się grupa osób, wtedy możemy przy-
gotować propozycję specjalnie dla takiej grupy.  

- Czy ocenia Pani swoją pracę jako trudną? 

- Tak, jest to praca bardzo stresująca i wymaga-
jąca, ale dająca dużo satysfakcji, kiedy odwiedzają 
nas zadowoleni Klienci i opowiadają wrażenia                      
z odbytej podróży. Sprzedajemy naszym                               
Klientom marzenia i najlepiej byłoby, aby wszyst-
kie były spełnione. Jeżeli ktoś wyjeżdża z nami          
od lat, to wiemy, czego chce i oczekuje. Gdy                             
natomiast przychodzi Klient po raz pierwszy                            
i jeszcze nie znamy jego potrzeb - nie wiemy,                   
czy woli hotel przy plaży, czy niekoniecznie,                        
w mieście czy poza miastem, czy woli gwar                           
i tłum, czy raczej spokój i ciszę. Dlatego bardzo 
ważne jest przeprowadzenie wywiadu                                     
z Klientem, ale najczęściej Klienci tę część naszej 
pracy lekceważą i skupiają się głównie na cenie.  
A czasami naprawdę warto trochę więcej zapłacić, 
ale wybrać hotel „dla siebie”, a nie ten, w którym 
byli znajomi, bo to mają być wakacje dla nas                             
i mają spełniać nasze oczekiwania i marzenia.  

- Czy możecie Państwo zorganizować podróż 
dookoła świata? 

 - Tak, możemy. Mieliśmy Klienta zaintereso-
wanego taką wycieczką, ale jak na razie jej koszt 
przerósł jego możliwości finansowe. ▪ 

PODRÓŻ Z UŚMIECHEM PODRÓŻ Z UŚMIECHEM PODRÓŻ Z UŚMIECHEM    

☺ Na pustyni wyczerpany turysta pyta Beduina: 
- Jak dojść do Kairu? 
- Cały czas prosto, a w czwartek w prawo.  
 

☺ Wycieczka w tajdze, nagle wyskakuje tygrys.  
- Spokojnie, bez paniki! Tygrys jest syty - mówi 

przewodnik.  
- ???? A skąd pan wie?  
- Od pół godziny nie widziałem Kowalskiego… 
 

☺ Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór 
zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei                               
na nocleg. 

- Mówił pan, że jest najlepszym przewodnikiem 
po Tatrach! - wścieka się jeden z uczestników                          
wycieczki. 

- Zgadza się! Ale to mi już wygląda na Bieszcza-
dy... 

☺ Blondynka dzwoni do informacji                            
na dworcu kolejowym. 

 - Przepraszam, jak długo jedzie pociąg                              
z Krakowa do Warszawy? 

- Chwileczkę… 
- Dziękuję.  
 

☺ Na dworcu PKS blondynka podchodzi                    
do kasy i prosi o bilet. 

- Normalny? - pyta kasjerka. 
- A co, wyglądam na idiotkę? 
 

☺ Organizowane są przejażdżki łodzią po 
jeziorze Genezaret. Bilet kosztuje 500 dolarów. 

- To strasznie dużo - dziwi się zbulwersowany 
turysta. 

- Owszem, ale to przecież po tym jeziorze                 
Jezus piechotą chodził! 

- Nie dziwię się, przy takich cenach! ▪ 
 

[źródło: Internet] 
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PODRÓŻE W CZASIE 

„Jeśli ktoś nie ma nic w środku, nie znajdzie też nic na zewnątrz.                                                                                                        
Daremnie szukać po świecie czegoś, czego nie można odnaleźć w sobie”. Tiziano Terzani  

WYDARZYŁO SIĘ W BŁONIU...WYDARZYŁO SIĘ W BŁONIU...WYDARZYŁO SIĘ W BŁONIU...   

Już po raz drugi odwiedzamy Klub Seniora                       
w Błoniu. Tym razem jesteśmy umówieni                                  
na wywiad z p. Elżbietą Łażewską—jedną                              
z członkiń klubu.   

Pani Elżbieta wita nas bardzo miło. Pokazuje 
nam zdjęcia i stare pocztówki z widokiem naszego                 
miasta. 

- Czy jest Pani rodowitą błonianką? 

- Urodziłam się w Błoniu, już po drugiej wojnie 
światowej. Na początku mieszkałam przy                               
ul. Poznańskiej. Gdy miałam dwa lata, przeprowa-
dziliśmy się do domu przy ulicy Warszawskiej 28. 
Mieszkałam przy „Zajeździe Napoleońskim”.                         
Gdy w 1812 roku Napoleon, jadąc na Moskwę, 
przejeżdżał przez Błonie, zatrzymał się tam na                     
nocleg - stąd nazwa tego hotelu. 

- Jak wyglądało Błonie w czasach Pani                             
dzieciństwa? 

- Błonie przez tyle lat bardzo się zmieniło.                    
Pamiętam, że przy Ratuszu były dwa drewniaki. 
Rynek był zadrzewiony. Błonie miało aż osiem                   
piekarń. Do piekarni Rzewuskich chodziłam na 
pyszne, słodkie bułki. 

- Jak wyglądała Pani nauka w szkole podstawo-
wej? 

- Od pierwszej do czwartej klasy uczyłam się           
w Szkole Podstawowej nr 2, ale jeszcze w starym 
budynku. Pamiętam, że odkładaliśmy miesięcznie 
po złotówce na budowę nowego budynku szkoły 
(wtedy miała ona dużo większą wartość niż teraz). 
Moim wychowawcą był pan Pniewski, a klasa                           
liczyła 50 osób. Kierownikiem szkoły był pan Józef 
Niemstak. Od piątej klasy chodziłam do Szkoły 
Podstawowej nr 3, a później była nr 69. Moją                          
wychowawczynią była pani Maria Chojnacka.                    
Do nauczycieli zwracaliśmy się „panie psorze”.   
Panowała duża dyscyplina. Gdy ktoś był niegrzecz-
ny, to klęczał na grochu. Można było też dostać                  
od nauczyciela po rękach drewnianym piórnikiem. 
Uczyłam się języka polskiego, matematyki, zoolo-
gii, botaniki... Część młodzieży z chodziła na                      
chemię do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej. 

- Jak Pani spędzała czas wolny? 

- Grałam w klasy, bawiłam się w podchody,                     
w terytoria, w pikuty, skakałam na skakance.  

Graliśmy w zośkę (był to kawałek ołowiu         
okręcony włóczką). Czytałam książki. Dużo czasu 
spędzałam na dworze. W podchodach zadania     
były czasem ukryte na drzewach, wtedy trzeba 
było wdrapać się na drzewo, aby je zdobyć.                       
Należałam do drużyny zuchów. 

- Czy miała pani jakieś zwierzątko? 

- Miałam świnkę morską. 

- Jaką szkołę Pani ukończyła później? 

- Po ukończeniu szkoły podstawowej poszłam 
do szkoły zawodowej do Pruszkowa. Uczyłam się 
w kierunku „kucharz - kelner”, jednak w tym                         
zawodzie nigdy nie pracowałam. Teraz jestem                      
na emeryturze, a wcześniej pracowałam                                 
w przychodni w rejestracji. 

- Bardzo dziękujemy Pani za wspomnienia. ▪ 

Czy Wasi rodzice, dziadkowie, rodzeństwo mają                       
ciekawe wspomnienia, którymi chcieliby się                             
z nami podzielić? Jeżeli tak, spiszcie je i prześlijcie      
do nas! Możemy też umówić się na spotkanie. 

Kontakt: diamir72@o2.pl 

▲ Od pierwszej do czwartej klasy uczyłam się                            
w Szkole Podstawowej nr 2... 

fot. Kacper Ćwiek 
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ŚCIEŻKA PO ZABYTKACH BŁONIA 

„Prawdziwa podróż odkrywcza nie polega na szukaniu nowych lądów, lecz na nowym spojrzeniu”. Marcel Proust 

PRZYSTANEK RATUSZPRZYSTANEK RATUSZPRZYSTANEK RATUSZ   
Wyraz ratusz pochodzi z języka niemieckiego                        

i oznacza dom rady. 
Reprezentacyjny budynek naszego miasta jest 

usytuowany na rynku. Kiedy został zbudowany? 
Co się w nim znajduje? 

Obecny budynek powstał w latach 1842 – 1843, 
przypuszczalnie według projektu słynnego polskie-
go architekta włoskiego pochodzenia—Henryka 
Marconiego. Znajduje się we wschodniej części    
rynku. Nie jest to jednak jedyny ratusz, jaki                      
kiedykolwiek na nim stał. 

Najwcześniejszy, znany nam z przekazów histo-
rycznych, dom rady stał na środku centralnego placu 
Błonia, co było zgodne z najstarszą tradycją wzno-
szenia takich gmachów. Był drewniany (jeżeli były 
jakieś poprzednie, też musiały być drewniane).                    
Dookoła niego było dwanaście sklepów, zajmowa-
nych głównie przez szewców. Spłonął w 1727 roku. 
Działo się to w niespokojnych czasach panowania 
króla Augusta II Mocnego. W wyniku pożaru                      
Błonie zostało doszczętnie zniszczone.  

Po tym tragicznym wydarzeniu miastu było 
trudno podźwignąć się z ruin. Z odbudową ratusza 
więc długo zwlekano. Mieszkańcy zamierzali                   
wznieść tym razem budynek murowany - solidniej-
szy, a więc i kosztowniejszy od poprzedniego.                 
W 1776 roku podjęto odpowiednią uchwałę.  

Budowanie nowego ratusza rozpoczęto w roku 
1779, po uruchomieniu miejskiej fabryki cegły.                 
Ponownie postawiono go na środku rynku.  

Pod koniec XVIII wieku był jednym z osiemdzie-
sięciu czterech budynków ocalałych w mieście po 
przemarszach wojsk rosyjskich i pruskich (Błonie 
najpierw było w zaborze pruskim, potem - rosyj-
skim). Jego dalsze losy okryte są tajemnicą. 

Podczas budowania znanej nam multimedialnej 
fontanny odkopano fundamenty i piwnice starego 
ratusza. W piwnicach odkryto wiele amfor średnio-
wiecznych, w których znaleziono stare, spalone 
ziarno. Przy okazji—nie odkryto żadnych śladów 
legendarnego tunelu łączącego ratusz z kościołem 
św. Trójcy (co jednak nie daje pewności, że takie 
podziemne przejście  nigdy nie istniało). 

W 1828 roku podjęto uchwałę przeniesienia                       
ratusza na wschodnią część placu. I tego budynku 
nie oszczędziły płomienie. Tym razem pożar                       
powstał w wyniku działań wojennych w 1914 roku.  

W okresie międzywojennym ratusz odbudowa-
no, w tym samym miejscu. Po drugiej wojnie                     
światowej poddawany był licznym renowacjom.  

W 1967 roku zmieniono pokrycie dachu                            
– położono dachówkę w miejsce wcześniejszej      
blachy.  

Około 1985 roku, dzięki pracownikom                             
zakładów „Mera – Błonie”, zyskał elektroniczny 
mechanizm zegara. W latach 1995 – 1996 przeszedł 
gruntowną renowację.  

Dzisiaj samotny, jeszcze do około 1960 roku 
przylegały do niego z obu stron parterowe, drew-
niane domy, w tym jeden z drugiej połowy XVIII 
wieku. Od wielu lat przypatruje się intensywnym 
zmianom zachodzącym wokół niego. Jak wiemy, 
obecnie trwa jego rozbudowa.  

Obecny ratusz posiada cztery kondygnacje. 
Można wejść do niego albo wejściem głównym                   
(od frontu), albo bocznym (posiadającym podjazd 
dla osób niepełnosprawnych).  

Wchodząc głównym wejściem, zaraz po lewej 
stronie, widzimy biuro obsługi interesantów. Tutaj 
jest rejestrowana korespondencja.  

Skręcając korytarzem w lewo, napotykamy inne 
biura, w tym biuro do spraw meldunkowych. 

Z parteru można zejść do piwnicy, w której  
mieszczą się toalety i kotłownia, lub na pierwsze 
piętro, gdzie znajdują się sala ślubów, gabinety 
władz miasta oraz wejście na balkon. 

Na drugim piętrze mieści się duża sala                           
do spotkań. W zakamarku korytarza ukryta jest 
stroma, pionowa drabina, za pomocą której                       
odważni wspinacze mogą dostać się do wieży                       
zegarowej. Stamtąd drugą drabiną wejdą na szczyt 
wieży ratuszowej, skąd roztaczają się piękne                         
widoki na nasze miasto. Kto nigdy tam nie był, 
niech żałuje—jest co podziwiać. ▪ 

fot. Karolina Siedlecka 
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GINĄCE ZAWODY? 

Szklarz—zawód, który łączy przeszłość z przyszłością. 

PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRAPO DRUGIEJ STRONIE LUSTRAPO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA   

Czy pamiętacie niezwykłą opowieść o Alicji                       
w Krainie Czarów? Postanowiliśmy spotkać się                        
ze szklarzem, aby przekonać się, co rzeczywiście 
znajduje się po drugiej stronie lustra i czy szklane 
domy mogą stać się naszą przyszłością. 

Z zainteresowaniem rozglądamy się po 
„szklanym świecie” p. Adama Buczka. Jest w nim 
mnóstwo różnej wielkości szyb, dziwnych przyrzą-
dów i różnokolorowych ram do obrazów.  

- Czym się Pan zajmuje? 

- Zajmuję się obróbką szkła, fazowaniem, piasko-
waniem, hartowaniem oraz wierceniem i klejeniem. 
Ponadto oprawiam obrazy, lustra (także naprawiam 
lusterka samochodowe). 

- Jak długo już prowadzi Pan swój warsztat? 

- Dwadzieścia sześć lat. Od początku pracuję                       
w tym samym miejscu. 

- Z czego się zrobione szkło? 

- Szkło produkowane jest z piasku kwarcowego 
wzbogaconego różnymi dodatkami, takimi jak                           
węglan sodu, węglan wapnia, tlenek boru, tlenek 
ołowiu. To wszystko jest przetapiane w piecu                            
o temperaturze 1200 - 1300 stopni Celsjusza                                
i wylewane na ciekłą cynę po to, aby uzyskać gład-
ką, idealną taflę. Aby otrzymać szkło kolorowe,                        
należy dodać odpowiedni tlenek metalu. I tak na 
przykład, gdy dodamy związki żelaza i chromu, 
otrzymamy szło zielone, związki kobaltu – szkło 
niebieskie, manganu – fioletowe, kadmu i siarki – 
żółte, cząsteczki złota – czerwone. Na koniec szkło 
jest obrabiane i wycinane na określone wymiary. 

- Czy Pan sam się to wszystko robi? 

- Minęły czasy, kiedy szklarze sami wykonywa-
li wszystko od podstaw. Dzisiaj zajmują się tym 
duże firmy. Robią gotowe szyby, zajmują się ich 
barwieniem. Ja sprowadzam je w dużych taflach                  
z hurtowni w Warszawie i zgodnie z zamówie-
niem klienta przerabiam na mniejsze kawałki. 
Trzeba je obrobić, oszlifować, żeby nie było ostre                      
i ładnie wyglądało. Pracuję tutaj w warsztacie                         
i jeżdżę do klientów, aby dokonać u nich pomiaru. 
Praca ta wymaga bardzo dużej dokładności                           
i precyzji. Do przewożenia dużych tafli szkła mam 
specjalny samochód ze stojakiem, w którym te       
szyby się umieszcza. 

- Jaką grubość ma szkło? 

- Szkło może mieć różną grubość. Trzy-, cztero-
milimetrowe wstawia się w zwykłe szyby zaokien-
ne, natomiast sześcio- i ośmiomilimetrowe                           
wykorzystuje się na blaty na ławę. Grubsze szyby 
z reguły są używane w budownictwie nowocze-
snym (szklane ściany). Dla bezpieczeństwa można 
te szyby laminować – między dwie szyby wstawia 
się folię i w specjalnych piecach spaja się je na                    
jedną taflę. To jest tzw. klejonka. 

- Jak powstają szyby kuloodporne? 

- Szyby kuloodporne uzyskuje się poprzez                      
wielokrotność foliowania zwykłych szyb. Szkło 
czteromilimetrowe, do tego cztery folie, potem 
szyba ośmiomilimetrowa, znowu folia, znowu                
szyba i tak robi się szyba wielowarstwowa                             
wyglądająca jak jeden monolit. ► 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 
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GINĄCE ZAWODY? 

►Aby ktoś przebił taką szybę kulą z wystrzału, 
musiałby trafić w jeden punkt kilka razy. Po trafie-
niu, ta szyba pęka, ale się nie rozsypuje. Folia jest 
tak mocna, że gdybyśmy chcieli ją rozciągnąć, to nie 
dalibyśmy rady. W samochodach opancerzonych                       
te szyby mają po cztery centymetry grubości.                          
Dlatego też te samochody są bardzo ciężkie. 

 

- Jak powstają tzw. lustra weneckie? 
 

- Lustra weneckie część światła odbijają, a część 
przepuszczają. Od strony lustrzanej szyba powle-
czona jest cienką warstwą tlenku metalu. Do tego 
dochodzi też gra światła. Jeżeli się wstawi taką                      
szybę w drzwi i powłoka lustrzana będzie                                  
na zewnątrz, to gdy w pomieszczeniu jest ciemno, 
zobaczymy w drzwiach własne odbicie, natomiast 
kiedy wewnątrz włączymy światło, będziemy mogli 
obserwować pomieszczenie jak przez szybę.                  
Weneckie lustra mają większe niż zwykłe nasycenie 
powłoką lustrzaną. Są one bardzo drogie. 

 

- Wspominał Pan o szklanych ścianach.                          
Jak one powstają? 

 

- Tak, modne jest obecnie kładzenie na ścianę 
szkła zamiast glazury. Mam tu takie szkło białe,                         
ale można polakierować je na dowolny kolor. Takie 
ściany są łatwe do mycia. W przeciwieństwie                       
do glazury nie ma fug, które często się brudzą.        
Wystarczy płyn do mycia szyb i jest czysto. 

 

- Miał Pan kiedyś takie zdarzenie, że szedł Pan 
z szybą, ktoś jej nie zauważył i na nią wszedł? 

 

- Miałem podobne zdarzenie z psem, który bie-
gał po podwórku. Nieśliśmy w kolegą wielką taflę 
szyby, a on jej nie zauważył, biegł i uderzył                    
w sam środek. Przeleciał przez nią na drugą                      
stronę i zaskoczony pobiegł do domu. Na szczęście 
nic mu się nie stało, ale szyba się złożyła, potłukła                   
i było dużo sprzątania. 

 

- Wielu ma Pan klientów? 
 

- Kiedyś było więcej, teraz jest umiarkowanie.       
W nowoczesnych, plastikowych oknach szyby tak 
się nie tłuką jak w starych, drewnianych. :) 

 

- Czy praca jest trudna? 
 

- Nie, ale czasami trzeba się dużo nadźwigać,                    
nosząc wielkie tafle szkła. 

 

- Czy zdarzyło się Panu skaleczyć szkłem                       
podczas pracy? 

 

- Rzadko się zdarzało, ale za to porządnie.                    
Kończyło się na zszywaniu rany w szpitalu. 

 

Kończąc spotkanie z panem Adamem                       
Buczkiem,   życzymy   mu   powodzenia  w  dalszej 
pracy i mnóstwa nietłukących się szyb. 

Okazało się, że „szklane domy” to nie tylko 
utopia, stworzona w powieści „Przedwiośnie” 
przez jednego ze znanych polskich pisarzy—
Stefana Żeromskiego, lecz modny obecnie trend  
w budownictwie, niosący ze sobą piękno,                      
wygodę, czystość i nowoczesność.  

Szklany świat jest, niestety, jednocześnie                      
bardzo kruchy, o czym przekonał się wspomnia-
ny pies pana szklarza. Z pewnością byłby on 
trwalszy, gdybyśmy otoczyli się szkłem kulood-
pornym. Taka wizja życia kojarzy mi się jednak           
z przemocą i wandalizmem, a ich nikomu nie                  
życzę. 

A co jest po drugiej stronie lustra? Chyba lepiej 
się o tym nie przekonywać, aby nie trzeba było 
leczyć swoich skaleczeń w szpitalu. No, chyba,                   
że zaglądamy na drugą stronę lustra weneckiego. 
Jak się okazuje, gdy po naszej stronie będzie           
ciemniej, zobaczymy w nim inny, jaśniejszy świat; 
gdy u nas będzie jasno, zobaczymy w nim siebie 
samych…  

Karolina Siedlecka 

▲ Na naszych oczach pan Adam rozbija najprawdziwsze 
szkło kuloodporne. Okazuje się, że się ono nie kruszy, tylko 
pęka. 

▲ Szyby mogą mieć różne rodzaje powierzchni i wiele 
kolorów.  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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FOTOEKSPRES 

Czapka/gadżet Mikołaja zwalnia od pytania! I jak tu się oprzeć takiej akcji Samorządu Szkolnego?  

MIKOŁAJKOWOMIKOŁAJKOWOMIKOŁAJKOWO   

▲ O, ile tu jest Mikołajów?! Czy każdy przynosi prezenty? 
Ach, to nie Mikołaje! To przecież nasze pierwszaki! 

▲ Klasa piąta „a” czapki mikołajowe też na głowach ma!       
A jeżeli ktoś zapomniał, to dzisiaj będzie pytany! ☺ 

▲ W klasie czwartej „c” reniferów całe stado. Czyżby                        
przyciągnęły one sanie pełne prezentów? 

▲ Klasa szósta „e” dziś klasówkom mówi „nie”! Może jutro 
je napiszemy, gdy już swoje czapki zdejmiemy.  

▲ Każdy wie to zuch, że najważniejszy jest ruch! I każdy też 
Wam powie, że ruch to samo zdrowie! 

▲ W „Uśmiechowie”, jak sama nazwa wskazuje, czy ktoś 
mały, czy duży, to zawsze dobrze się czuje! ▪ 

fot. Sp2blonie.edupage.org 

fot. Sp2blonie.edupage.org fot. Sp2blonie.edupage.org 

fot. Sp2blonie.edupage.org fot. Sp2blonie.edupage.org 

fot. Marta Marjańska 
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WYDARZENIA 

WYJĄTKOWE MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJWYJĄTKOWE MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJWYJĄTKOWE MIKOŁAJKI W BIBLIOTECE PUBLICZNEJ   

6 grudnia to dzień, który wszystkie dzieci 
uwielbiają - Mikołajki. W tym roku był on obcho-
dzony w naszej bibliotece w sposób wyjątkowy. 

Kilka tygodni wcześniej w klasie 5c Szkoły     
Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 
im. Janusza Korczaka został ogłoszony konkurs na 
napisanie opowiadania pt. „Moje niezwykłe                        
spotkanie ze Świętym Mikołajem”. Jego rozstrzy-
gnięcie nastąpiło na spotkaniu w naszej bibliotece, 
a proszę nam wierzyć, nie było ono takie proste. 
Uczniowie napisali naprawdę przepiękne opowia-
dania podczas czytania, których nie jeden raz,                     
ze wzruszenia zakręciła nam się łza w oku. 

Lekcję biblioteczną rozpoczęliśmy od obejrzenia 
prezentacji multimedialnej, która przybliżyła nam 
postać tego niezwykłego Świętego. Następnie 
sprawdziliśmy naszą wiedzę na jego temat wypeł-
niając ankietę personalną Mikołaja. Pytania nie                     
były wcale takie łatwe:). Uczniowie mieli napisać 
min., jaki był jego zawód wyuczony a jaki wykony-
wany, jakich ma pomocników, czy nosi strój służ-
bowy, jakim środkiem transportu się porusza, jakie 
ma znaki szczególne. Oczywiście wszyscy poradzili 
sobie świetnie, a śmiechu podczas czytania ankiet 
było mnóstwo. Mikołajki nieodparcie wiążą się                         
z prezentami. Kolejnym zadaniem dzieci było jak 
najładniej, w najkrótszym czasie zapakować                       
prezent. Teraz już wszystkie mogą zostać pomocni-
kami w mikołajowej fabryce prezentów:)                                  

Nie mogło zabraknąć na naszych zajęciach                   
pracy plastycznej, która polegała na zrobieniu                    
figurek Mikołaja, ślicznie ozdobiły one naszą                    
choinkę. 

Na zakończenie zostawiliśmy sobie najważniej-
szą część naszej lekcji, wręczenie nagród                           
książkowych uczniom najpiękniejszych opowia-
dań. Pierwsze miejsce zajął Mateusz Kobierecki, 
drugie - Michał Firsiuk, a trzecie - Natalia                         

Wiśniewska. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali 
również słodki mikołajkowy upominek. 

Bardzo dziękujemy uczniom tej klasy oraz ich 
nauczycielom za tak duże zaangażowanie                               
w napisanie prac i bardzo miłe spotkanie. 

 

Lidia Bogusiewicz 
  

[artykuł został pobrany ze strony internetowej Błonia] 

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi, któremu nic zapału do ksiąg nie ostudzi”. Jan Kasprowicz  

Na koniec zwycięzcy konkursu „Moje niezwykłe                    
spotkanie ze św. Mikołajem” zostali nagrodzeni                      
książkami, a każdy otrzymał słodką niespodziankę. ► fot. Mariola Siedlecka 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

Przedstawiamy zwycięską pracę w konkursie mikołajkowym zorganizowanym przez Bibliotekę Publiczną. 

MOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEMMOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEMMOJE SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM   

Mam na imię Janek. Mam dwanaście lat i jestem 
półsierotą. Mam matkę i ojczyma. Mój prawdziwy 
ojciec zaginął dawno temu, gdy byłem małym 
chłopcem – tak mi powiedziała mama. Odkąd                     
dowiedziałem się, że mój tata zaginął, postawiłem 
sobie za cel, aby go odszukać.  

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia                          
wsiadłem do pociągu i ruszyłem do miejscowości,           
z której pochodził mój prawdziwy ojciec. Zapuka-
łem do wielu drzwi, lecz nikt nie chciał ze mną                         
rozmawiać. Pewna staruszka wskazała mi tylko 
dom, w którym mieszkała matka mojego ojca.                         
Poszedłem pod wskazany adres, ale bardzo się ba-
łem, co tam zastanę. Drzwi otworzyła mi siwa, 
zgarbiona, stara kobieta.  

- Czego chcesz? – zapytała staruszka.  
- Dzień dobry pani. Jestem Janek. Szukam moje-

go ojca, który zaginął. Czy pani jest moją babcią? 
  - Gdzie twoja matka? Dlaczego jesteś sam? 
- Uciekłem, aby odszukać ojca. Proszę, niech mi 

pani coś o nim opowie – prosiłem kobietę ze łzami 
w oczach.  

- Odejdź, chłopcze. Wracaj do swojej rodziny                       
i nigdy tu już nie przyjeżdżaj – odpowiedziała                    
kobieta i zamknęła drzwi.  

Rozpłakałem się z żalu i bezsilności. Postanowi-
łem też, że jednak nie zakończę poszukiwań,                            
że nie spocznę, póki nie znajdę ojca. Poszedłem                          
na dworzec kolejowy i wsiadłem do pociągu, który 
miał mnie zawieźć do następnego miasta.  

Pociąg jechał, stukotał, było ciemno i spokojnie,        
a ja byłem bardzo zmęczony. Nagle przed oczami 
mignęło mi coś dużego i czerwonego. Spojrzałem 
na drzwi do przedziału i ze zdziwienia otworzyłem 
szeroko oczy. Zobaczyłem Świętego Mikołaja.                       
Wiedziałem jednak, że Święty nie istnieje, że to                        
tylko bajka dla dzieci, dlatego nie przejąłem się 
mocno tym widokiem. I wtedy usłyszałem… 

- Czy to miejsce jest wolne? Mogę się dosiąść?  - 
zapytał Święty.  

- Oczywiście, proszę. Ale pan dobrze się                        
przebrał! Wygląda pan jak prawdziwy Święty                    
Mikołaj – powiedziałem. 

- Bo ja jestem prawdziwym Świętym Mikołajem.  
- Jestem już duży i nie wierzę w takie bajki                          

– zapewniłem.  
- Dlaczego jesteś sam? Gdzie twoi rodzice?                          

– zapytał Mikołaj. 
Choć zwykle byłem nieufny wobec obcych, 

opowiedziałem Świętemu całą historię.  

Powiedziałem o matce, która mnie bardzo                        
kocha, ale ciągle się smuci i martwi; powiedziałem 
o ojczymie, który mnie nigdy nie przytulił, jest     
srogi, wymagający i oschły. Mikołaj cierpliwie                      
słuchał tego, co opowiadałem, ale gdy skończyłem, 
powiedział mi tak: 

- Pamiętaj, Janku, że prawdziwym rodzicem jest 
ten, kto kocha, wychowuje, uczy, dba o swoje 
dziecko. Ten, kto każdego dnia szykuje się śniada-
nie do szkoły; ten, kto zawozi cię na treningi, kto 
pomaga ci odrabiać lekcje. Ten, kto jest każdego 
ranka, gdy się budzisz i każdego wieczora,                             
gdy zasypiasz. Czasem rodzic musi być srogi                              
i wymagający. Pomyśl o tym, chłopcze, i zastanów 
się jeszcze raz, czego szukasz. Wszystko to, co                            
najważniejsze jest obok ciebie. 

Kiedy pociąg zatrzymał się na kolejnej stacji, już 
świtało. Obudziłem się i zacząłem szukać Święte-
go, ale nigdzie go nie było. Zrozumiałem, że to był 
sen.  

Wysiadając z pociągu, zobaczyłem na peronie 
swoją matkę i ojczyma.  

Ojczym podszedł do mnie, wziął mnie w ramio-
na i mocno przytulił.  

- Martwiliśmy się o ciebie, synu – powiedział                      
ze łzami w oczach. – Czy znalazłeś to, czego                         
szukałeś? 

Rozpłakałem się. Ojczym nigdy nie mówił do 
mnie „synu”, zawsze „Janek”. Nigdy, nigdy mnie 
nie przytulał. Zrozumiałem teraz dobrze to,                           
o czym mówił Święty Mikołaj.  

- Tak, tato, znalazłem. Już wiem, kto jest moim 
prawdziwym ojcem i nie będę nigdy szukał innego 
– odpowiedziałem. – Wracajmy do naszego domu. 

Wieczorem wszyscy zasiedliśmy do uroczystej 
wigilijnej kolacji. 

- Przepraszam, Janku, ale nie zdążyliśmy kupić 
ci prezentu – powiedziała mama. 

- Nic się nie stało, mamo. Dostałem najwspa-
nialszy prezent – rodzinę. Kocham was bardzo.  

W tym momencie usłyszałem jakby dzwonecz-
ki, a gdy spojrzałem w okno, zobaczyłem Świętego 
Mikołaja w saniach, który leciał w stronę księżyca             
i machał do mnie. Zrozumiałem, że to zdarzenie                     
z pociągu nie było snem, tylko niezwykłym                          
spotkaniem ze Świętym Mikołajem, który jest           
zawsze tam, gdzie ktoś go naprawdę potrzebuje, 
bo nie tylko prezenty są ważne, ale także szczera 
rozmowa.  

Mateusz Kobierecki 
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FOTOEKSPRES 

Czas Bożego Narodzenia, jak zawsze, był wyjątkowy. Spędzaliśmy go razem, wesoło i aktywnie.                                           
Życzymy Wam, aby ta radość i optymizm trwały w Was przez cały nowy rok! 

W ŚWIĄTECZNYM NASTROJUW ŚWIĄTECZNYM NASTROJUW ŚWIĄTECZNYM NASTROJU   

▲ W grudniu odbywały się wigilie klasowe.  Swoje spotkanie 
wigilijne miała m.in. klasa 2f. 

▲ Warsztaty świąteczne, na których wspólnie z rodzicami 
robiliśmy choinki bożonarodzeniowe. 

▲ „W świątecznym nastroju” - szkolna impreza dla dzieci, 
rodziców, dziadków i nauczycieli - 6 grudnia. 

▲ Kiermasz świąteczny w Centrum Kultury                                         
(w czerwonych strojach uczennice klasy szóstej) - 11 grudnia. 

▲ VI Powiatowa Wigilia Integracyjna w Centrum Kultury  - 
15 grudnia.  

fot. Marek Frejnik fot. Marek Frejnik 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Aldona Cyranowicz 

▲ 22 grudnia—świąteczne kolędowanie klas 4—6.  

fot. Marta Marjańska fot. Aldona Cyranowicz 

Więcej zdjęć w albumie na stronie szkoły: sp2blonie.edupage.org 
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FOTOEKSPRES 

„Nie przejmuj się, jeżeli masz problemy z matematyką. Zapewniam Cię, że ja mam jeszcze większe”.  Albert Einstein  

MATEMATYCZNY ZAWRÓT GŁOWYMATEMATYCZNY ZAWRÓT GŁOWYMATEMATYCZNY ZAWRÓT GŁOWY   

▲ Rywalizację o tytuł Super Matematyka w klasach                         
4-6 wygrali: Paweł Wikowski (4d), Kinga Rogoza (5c)                       
i Daniel Gwozdecki (6d). 

▲ W konkursie plastycznym dla klas 1-3 „Świat 
zbudowany z figur geometrycznych” wykonano wiele 
pięknych prac. 

▲ W konkursie „Świąteczna matematyczna gra planszowa”                     
I miejsce zajęło pięcioro uczniów: Oliwia Karaś (5c), Kamil                          
Szczepaniak (5b), Daria Przygoda, Maja Paradowska, Oliwia 
Paduchowska (4a).  

▲ II miejsce zajęła Natalia Konopka, a trzecie przypadło                    
w udziale: Natalii Szymańskiej, Zuzi Michalskiej, Lenie 
Berlińskiej, Małgosi Szczepockiej, Erykowi Dzikowskiemu 
(4a).                                                             

ZASTOSOWANIE MATEMATYKI W ŻYCIU CODZIENNYMZASTOSOWANIE MATEMATYKI W ŻYCIU CODZIENNYMZASTOSOWANIE MATEMATYKI W ŻYCIU CODZIENNYM   

Na lekcjach matematyki ucznio-
wie klasy 4c realizowali projekt: 
„Zastosowanie matematyki w życiu 
codziennym”. 

Jak się okazało, bez matematyki 
ani rusz! Bez umiejętności liczenia 
trudno jest zrobić zakupy, przygoto-
wać posiłek zgodnie z przepisem, 
gdy jest się chorym—wziąć                             
lekarstwo, a także nie da się                        
zasnąć… (Dlaczego? Ponieważ                    
trzeba przecież policzyć barany!). ▪ 

fo
t.

 S
p

2b
lo

n
ie

.e
d

u
p

a
ge

.o
rg

 

fot. Sp2blonie.edupage.org fot. Sp2blonie.edupage.org 

fot. Sp2blonie.edupage.org fot. Sp2blonie.edupage.org 
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GRAJMY RAZEM 

„Dziwne są drogi, jakimi dochodzi się do pomysłów”. Marek Kamiński 

OSADNICY Z CATANUOSADNICY Z CATANUOSADNICY Z CATANU   

▲ Ostatecznie jeden z naszych uczniów—Filip Oleszczuk z klasy 5a—
zajął drugie miejsce. Pozostali uczniowie zdobyli inne nagrody                       
okolicznościowe.  

NAKRĘTKI ZBIERAMY NAKRĘTKI ZBIERAMY NAKRĘTKI ZBIERAMY –––   INNYM POMAGAMYINNYM POMAGAMYINNYM POMAGAMY   

14 grudnia uczniowie z naszej szkoły 
wzięli udział w turnieju grania w grę 
planszową „Osadnicy z Catanu”. 

Do rozgrywek zakwalifikowało się                    
pięciu naszych uczniów (z klasy 5a i 5c), 
którzy uczęszczają od roku na kółko gier 
planszowych. 

Rozgrywki odbyły się w Szkole Podsta-
wowej nr 1 w Błoniu,  organizatorami byli: 
p. Maciej Jaworski i p. Marcin Kołota.  

Przed rozpoczęciem turnieju, jak w co 
drugą środę, uczniowie wraz z opiekunem 
p. Jakubem Bargłem spotkali się i ćwiczyli 
przed późniejszym finałem. Na uczniów 
czekała także miła niespodzianka                                
w postaci pizzy.  

Po zjedzeniu p. Jakub wraz z pięcioma 
chłopcami udali się do SP 1.  

Następnie wszyscy uczestnicy zapozna-
li się z zasadami turnieju, a kilka minut po 
godzinie 16.00 rozpoczęły się pierwsze 
partie. Ostatecznie jeden z naszych 
uczniów—Filip Oleszczuk z klasy 5a—
zajął drugie miejsce. Pozostali uczniowie                    
zdobyli inne nagrody okolicznościowe.  

Następny turniej już na przełomie                                  
marca i kwietnia, tym razem w Zespole 
Szkół w Bieniewicach. 

 

 Jakub Bargieł (nauczyciel historii) 

Jak się okazuje, nakrętki po napojach,                    
sokach, szamponach, pastach do mycia,                        
płynach do płukania to prawdziwy skarb!                   
Nie wyrzucajcie ich, tylko przynieście                           
do naszej szkoły. 

Ci, którzy chcą przeznaczyć je na wózek                          
inwalidzki dla chorej osoby, zanoszą je do                    
naszych sióstr zakonnych. 

 Te osoby, które chcą polepszyć warunki,                  
w jakich żyją bezdomne psy w schronisku                           
w Nowym Dworze Mazowieckim, wrzucają je 
do pudła przy bibliotece szkolnej. 

Akcja nic nie kosztuje, ratuje środowisko                         
i  pomaga potrzebującym! ▪ 

Informację i zdjęcia przekazała nam p. Katarzyna Jóźwiak. 

udostępnienie: Jakub Bargieł 
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RECENZJE 

„Sztuka życia—to cieszyć się małym szczęściem”. Phil Bosmans  

CHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄCHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄCHŁOPIEC ZWANY GWIAZDKĄ   

Ostatnio przeczytałem książkę pt. „Chłopiec 
zwany Gwiazdką”.  

Głównym bohaterem powieści jest Mikołaj. Jego 
mama zginęła, chroniąc go przed niedźwiedziem, 
ojciec jest drwalem i samotnie go wychowuje. Jest 
mu bardzo ciężko, dlatego, aby zarobić pieniądze, 
wyrusza na wyprawę w poszukiwaniu elfów.  

Po długiej nieobecności ojca Mikołaj wyruszył 
na jego poszukiwanie. Po drodze miał wiele                             
ciekawych i strasznych przygód. Uratował                              
zranionego renifera, z którym się zaprzyjaźnił.                        
Został wtrącony przez elfy do więzienia. Pomogła 
mu stamtąd uciec wróżka prawdy. Gdy Mikołaj 
uratował jednego z nich, elfy zaczęły go lubić                              
i pomogły mu znaleźć jego przeznaczenie. Chłopiec 
zawsze lubił obdarowywać innych prezentami                          
i postanowił, że co rok będzie dawał ludziom                     
prezenty na Gwiazdkę.  

 

▲ Każdy z nas może zostać Świętym Mikołajem. 

Książka jest wesoła, wzruszająca, ciekawa                             
i poruszająca. Bardzo mi się podobała. Polecam ją 
każdemu, kto ma bujną wyobraźnię. 

 

Mateusz Kobierecki  

fot. CC0 Public Domain 

PRZYGODY PANA SAMOCHODZIKAPRZYGODY PANA SAMOCHODZIKAPRZYGODY PANA SAMOCHODZIKA   

Niedawno tata zasugerował mi, abym                            
przeczytał „Księgę strachów” Zbigniewa                              
Nienackiego, który był autorem powieści                             
sensacyjnych dla młodzieży o Panu Samochodzi-
ku, poszukiwaczu skarbów i dzieł sztuki.  

Akcja powieści „Księga strachów” rozpoczyna 
się w połowie lata, kiedy pan Tomasz, żartobliwie 
zwany Panem Samochodzikiem, otrzymuje                            
od zaprzyjaźnionych harcerzy: Wiewiórki, Sokole-
go Oka i Tella „Księgę Strachów”. Jest to harcerski 
notatnik, który opisuje niesamowite i tajemnicze 
miejsca na terenie, na którym przebywali harcerze.  

Nocą udawali się oni w te miejsca i po potwier-
dzeniu, że nie ma tam duchów, zostawiali tabliczkę 
„Sprawdzone. Strachów nie ma”.  

Pan Tomasz zaciekawiony informacjami                          
z „Księgi strachów” decyduje się pojechać na urlop 
w okolice jeziora Jasień i tak rozpoczyna swoją                                  
kolejną, pełną niebezpieczeństw przygodę. 

Pan Samochodzik (przezwisko to wywodzi się 
od tego, że pan Tomasz posiada bardzo brzydki 
samochód, ale taki, który potrafi pływać i dzięki 
silnikowi wyścigówki ferrari również bardzo                         
szybko jeździć) próbuje rozwiązać zagadkę tajemni-
czych szachownic, dzięki którym będzie mógł                     
odnaleźć pamiętnik hitlerowskiego zbrodniarza 
wojennego Konrada von Haubitza. 

Pamiętnik ten był bardzo potrzebny Hildze—
przyjaciółce Pana Samochodzika do wygrania  
procesu sądowego z Haubitzem, który                                     
własnoręcznie opisał w nim swoje zbrodnie.  

Od samego początku Pan Samochodzik musi 
się zmierzyć z bezwzględnymi przestępcami, 
chcącymi ubiec go w odnalezieniu pamiętnika.  

Pan Tomasz spotyka również ciekawe osoby: 
ciotkę Zenobię, Kasię, pana Kuryłło, a także                       
tajemniczego Szwajcara Fryderyka.  

Przez ciotkę Zenobię Pan Samochodzik będzie 
musiał nauczyć się judo, co później bardzo mu się 
przyda.  

Wiele niezwykłych przygód czeka pana                           
Tomasza, nie zabraknie pościgów, nocnych                           
wypadów i pojedynków. Ponadto są zaskakujące 
zwroty akcji i nieprzewidywalne zakończenie 
sprawiają, że jest to powieść bardzo ciekawa                             
i pełna przygód, którą mogę polecić każdemu. 

 

Łukasz Mulawa 

Ile książek o Panu Samochodziku napisał                       
Zbigniew Nienacki? 

Czekamy na Wasze recenzje powieści o innych 
przygodach pana Tomasza. 

Piszcie: diamir72@o2.pl 
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„Prawdziwie wielki jest ten człowiek, który chce się czegoś nauczyć”.  Jan Paweł II 

OPOWIEŚĆ WIGILIJNAOPOWIEŚĆ WIGILIJNAOPOWIEŚĆ WIGILIJNA   

Co roku w okolicach świąt Bożego Narodzenia 
oglądamy w domu film „Opowieść Wigilijna”                      
oparty na powieści Karola Dickensa o tym samym 
tytule. W tym roku przeczytałem też książkę.  

Pan Dickens stworzył opowieść o bogatym                               
i bardzo skąpym człowieku, który ponad rodzinę                     
i uczucia stawia pieniądze i chęć posiadania.  

Ebenezer, bo tak nazywa się główny bohater, to 
tak naprawdę samotny i nieszczęśliwy człowiek. Nie 
zdaje sobie jednak z tego sprawy do chwili, kiedy 
dostaje szansę naprawienia zła, które wyrządził                 
innym.  

W wigilię Bożego Narodzenia ukazuje mu się 
duch zmarłego wspólnika, który przedstawia mu 
przyszłość, jaka go czeka, jeżeli nie zmieni swojego 
życia. W ciągu tej nocy nawiedzają bohatera jeszcze 
inne trzy duchy, po kolei ukazując mu wigilie, które 
przeżył, oraz wigilię tegoroczną i przyszłą.  

Stary człowiek zaczyna zdawać sobie sprawę                         
z tego, że jego życie, pomimo zgromadzonego                         
bogactwa, jest niewiele warte. Następuje w nim 
przemiana, która widoczna jest nawet na jego                         
twarzy. Wcześniej jego rysy pełne były zawziętości                   
i złości, teraz  łagodnieją i pogodnieją.  
Skąpiec odkrywa to, że pieniądze nie są najważniej-
sze.  

Lubię tę opowieść, bo jest tajemnicza, pełna                
fantazji i magicznego, świątecznego nastroju.                  
Niesie nadzieję i wiarę, że wszystko może się jeszcze 
wydarzyć i nigdy nie jest za późno na zmianę                     
własnego losu i przyszłości. Dziękuję za nią Panu                 
Dickensowi. Szczerze ją polecam dorosłym                                
i dzieciom. Dzięki niej święta nabierają dla mnie 
szczególnego nastroju. Mam nadzieję, że po                    
przeczytaniu tej książki Wasze będą tak samo                    
bajkowe. 

Michał Firsiuk 

Maja: „Opowieść Wigilijna” napisana jest              
trudnym językiem i nie czyta jej się łatwo. Jednak 
warto. Można dowiedzieć się, co robimy w swoim 
życiu źle, a co dobrze. Zachęcam wszystkich                      
do odrobiny wysiłku i poznania przemyśleń 
głównego bohatera.  

 

Oliwia: Jest to książka, która pokazuje nam,                      
że niektórzy ludzie z różnych powodów mogą źle 
kojarzyć sobie święta. Jednak trzeba pamiętać,                      
że Wigilia to czas narodzin Jezusa, który warto 
spędzać w rodzinnym gronie. ▪ 

fot. CC Public Domain 

▲ — Kto jesteś? 
 — Zapytaj raczej, kim byłem? 
 — Kimże więc byłeś? — rzekł Scrooge, podnosząc głos. — 
Jak na upiora, zbyt chwytasz na słówka. 
 — Za życia byłem twoim wspólnikiem — zwałem się                  
Jakub Marley.  

UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!   
☺ Kowalski puka do drzwi sąsiadki i pyta:  
- Mogłabyś mi pożyczyć soli?  
- Nie.  
- A cukru?  
- Nie.  
- A może chociaż mąki?  
- Nie.  
- A czy w ogóle jest coś, co mogłabyś mi pożyczyć?  
-Tak. Mogę ci pożyczyć wesołych świąt! 

☺ Dwóch chłopców spędza noc przed wigilią                      

u dziadków. Przed pójściem spać, klękają przed 
łóżkami i modlą się, a jeden z nich ile sił                                   
w płucach woła głośno:  

- Modlę się o nowy rowerek, modlę się o nowe 
żołnierzyki, modlę się o nowy odtwarzacz dvd… 

Starszy brat pochylił się i szturchnął go,                       
mówiąc:  

- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest głuchy. 
Na to chłopiec:  
- Nie, ale babcia jest. ▪ 
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PRAWA DZIECKA 

Boże Narodzenie to czas spotkań rodzinnych przy stole, na spacerach i wspólnej zabawie. 

MAM PRAWO MIEĆ MAMĘ I TATĘMAM PRAWO MIEĆ MAMĘ I TATĘMAM PRAWO MIEĆ MAMĘ I TATĘ   

Prawo do wychowywania w rodzinie oznacza, 
że nikomu nie wolno zabrać dziecka od rodziców, 
chyba że z bardzo ważnych powodów. A gdyby 
zdarzyło się, że mama i tata będą osobno, dziecko 
ma prawo do kontaktów z obojgiem.  

W tradycyjnej, pełnej rodzinie rodzice i dzieci 
mieszkają razem. Sytuacja się komplikuje, kiedy 
mama z tatą nie chcą już razem mieszkać. Mimo                
że bardzo kochają swoje dziecko, decydują się na 
rozstanie ze sobą.  

Zazwyczaj dzieci mieszkają z jednym z rodziców                    
(o tym, czy z mamą, czy z tatą decyduje sąd). Jeżeli 
tak jest, mają one prawo do spotykania się także                       
z drugim rodzicem, nawet w przypadku, gdy ten     
został pozbawiony władzy rodzicielskiej (chyba                        
że sąd postanowi inaczej ze względu na                                  
bezpieczeństwo dziecka). 

Warto pamiętać, że dziecko ma prawo                                  
do wypowiadania się, z kim chciałoby mieszkać. 

W planie wychowawczym ustalanym w sądzie 
rodzice uzgadniają m. in. sposób spędzania świąt                      
i innych uroczystości rodzinnych.  

Wielu rodziców ustala to w ten sposób, że na 
przykład w jednym roku dziecko Wigilię i drugi 
dzień świąt spędza u jednego rodzica, a pierwszy 
dzień świąt u drugiego rodzica; tydzień ferii                             
u jednego, tydzień u drugiego, a w kolejnym roku 
odwrotnie.  

W przypadku, gdy jeden rodzic chce wyjechać               
z dzieckiem za granicę (nawet tylko na wakacje) 
potrzebuje pisemnej zgody drugiego rodzica.                          
O wszystkich ważnych dla niego sprawach                           
decydują oboje.  

Coraz więcej rodziców decyduje się na tzw.          
opiekę naprzemienną, kiedy dziecko praktycznie 
ma dwa domy i taką samą część czasu spędza                           
u każdego z rodziców.   

Warto wiedzieć, że nowe przepisy prawne                      
gwarantują kontakt z dzieckiem także innym        
członkom rodziny. Dziadkowie i rodzeństwo mają 
prawo wystąpić do sądu o ustalenie ich kontaktów 
z dzieckiem, gdyby jedno z rodziców się temu 
sprzeciwiało. W przypadku dalszej rodziny: ciotek, 
wujków i innych krewnych takie wystąpienie jest 
możliwe pod warunkiem, że byli blisko 
z dzieckiem związani (np. bardzo często                   
ono u nich bywało).  

Uważamy, że prawo do życia w rodzinie jest   
jednym z najważniejszych praw dziecka. ▪ 

▲ Stół wigilijny, choć zapełniony potrawami, jest pusty, 
gdy nie ma przy nim całej rodziny. 

fot. Przykuta CC BY-SA 3.0 

▲ W święta warto odejść od stołu i udać się na wspólny 
spacer. 

fot. Roman Tokarczyk CC BY-SA 3.0 

▲ Nie każdy może być z bliskimi. Tu: żołnierz żegna się        
z rodziną przed wyjazdem do Afganistanu. 

fot. bibo.kz CC BY-SA 3.0  
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CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

W ŚNIEGU I LODZIEW ŚNIEGU I LODZIEW ŚNIEGU I LODZIE   

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej redakcji. Do rozwiązywania łamigłówki zapraszamy też 
nauczycieli!  

Rozwiążcie łamigłówkę. Odczytajcie hasło. 

 

  1                 

2                      

        3             

      4           

        5           

6                    

  7               

    8                  

      9             

        10              

      11           

      12                 

13                      

  14                  

    15                

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówki z poprzedniego numeru. 

          1 W a r s z a w a 

        2 B o l e s ł a w   

  3 W a w e l               

    4 h y m n               

    5 p o t o p             

    6 p i e ś ń             

7 Z a m o ś ć               

Objaśnienia haseł: 

1—państwo na Półwyspie Skandynawskim 
2—deski do zjeżdżania 
3—w nim nosisz rzeczy potrzebne w podróży 
4—„zielona” wyspa należąca do Danii 
5—jako pierwszy dotarł na biegun południowy 
6—zwierzę we fraku 
7—lodowy kontynent 
8—dobrze na nich zjeżdżać z górki 

9—Marek—znany polski polarnik 
10—kolor śniegu 
11—wielkie polarne zwierzę 
12—niepełnosprawny Jaś—zdobywca biegunów 
13—w zimie lubią bawić się nim dzieci  
14—dawniej: Eskimos 
15—zwierzę przypisywane Świętemu Mikołajowi 
 

Hasło: ………………………………………….  



28 

ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2016/2017 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020.  

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

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

   

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

   

„Zobaczyłem, że nie warto w życiu szukać łatwych dróg, bo nigdzie nas one nie zaprowadzą.                                                     
A życie jest zbyt krótkie, żeby uczyć się na błędach”.  

Marek Kamiński 

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 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 REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Gabrysia Burzyńska, Kacper Ćwiek, Joasia Dłuha, Michał Firsiuk, Michał 
Gawart, Ula Jagodzińska, Ola Kamińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki,                                       
Daria Korzeniewska, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska,                      
Piotr Siedlecki                     

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 przedstawionej 
obok. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu                   
następnego numeru gazety. 

 

Jak się nazywa ten błoński budynek?  
 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl do 31 stycznia 
2017 roku.       

 

Podajemy rozwiązanie l istopadowej                          
zagadki fotograficznej. Zdjęcie przedstawia                        
niedźwiedzia polarnego. Żyje on w Arktyce. ▪ fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. By Artur Jemielita - Praca własna, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org 


