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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 W malowniczej i gościnnej Persji 

4 Wesoła zima, gdy mróz trzyma 

6 W karnawale same bale! 

7 Kocha, lubi, szanuje… 

8 Dzień świętego Walentego 

9 Skąd się bierze czekolada? 

10 Z miłości do czekolady 

11 Jak wytwarza się papier? 

13 Idzie kominiarz po drabinie… 

14 Przystanek Kościół Świętej Trójcy 

16 Kocham język polski! 

17 Mam prawo do miłości 

18 Przygody Super Marchewki  

19 Eros i Psyche—łamigłówka 

20 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: Na zajęciach walentynkowych w Bibliote-
ce Publicznej w Błoniu (fot. Mariola Siedlecka). 
Zdjęcie dolne po lewej stronie: Kiermasz walentynkowy 
w szkole (fot. Aneta Domuracka). 
Zdjęcie dolne po prawej stronie: Walentynka wykonana 
przez półkolonistów SP2 w czasie ferii zimowych                       
(fot. Mariola Siedlecka). 

 

Serdecznie witam Was wszystkich                                 
w najnowszym numerze gazetki! 

Pewnie jesteście ciekawi, o czym tym                     
razem dla Was piszemy?  

Tematem miesiąca są oczywiście walentynki. 
Kto nie zna patrona Dnia Zakochanych,                   
może o nim u nas przeczytać. Zastanowimy się 
też wspólnie, czy każdy ma prawo do miłości. 

Chcielibyście zaskoczyć czymś swoją                                
sympatię? Powiemy Wam, jak powstaje                       
czekolada (będziemy Waszymi przewodnikami 
po Manufakturze Czekolady w Warszawie). 

Jeżeli jesteście ciekawi, jak wytwarza się                         
papier, na którym można napisać pozdrowienia 
dla swojej ukochanej i nie tylko, to tego też się   
u nas dowiecie! 

Szkolni fotoreporterzy ogromnie napracowa-
li się, aby uwiecznić dla Was bale karnawałowe, 
które przed feriami odbyły się w naszej szkole, 
a także szkolną akcję „Zima w mieście 2017”. 

Od Pana Przemka dowiecie się, co warto 
zwiedzić w bardzo gościnnym i malowniczym 
Iranie.  

Na nasze strony wkroczył też błoński                         
kominiarz, który opowiedział nam o swojej            
pracy i  złożył wszystkim życzenia na cały                   
rozpoczęty rok. 

Nie zapomnieliśmy również o kolejnym 
przystanku na błońskiej ścieżce zabytków.                 
Tym razem poznacie ciekawostki o kościele                    
św. Trójcy—dowiecie się, co mieści się pod                           
dachem kościoła, a nawet zajrzymy do jego 
podziemi. 

Na koniec trochę comiesięcznej dawki                      
humoru, komiks i łamigłówka. 

Jeżeli chcielibyście napisać artykuł do naszej 
gazety, piszcie. Kto chciałby przesłać wykonane 
przez siebie zdjęcia, niech przesyła—czekamy! 

A teraz zapraszam do lektury i oglądania 
zdjęć! 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 

▲ Michał, jeden z naszych redaktorów, na szlaku narciarskim.  

fot. Grażyna Firsiuk 
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

Przedstawiamy Wam dalszy ciąg opowieści Pana Przemka Kubickiego o jego podróżach po krajach Bliskiego Wschodu.  

W MALOWNICZEJ I GOŚCINNEJ PERSJIW MALOWNICZEJ I GOŚCINNEJ PERSJIW MALOWNICZEJ I GOŚCINNEJ PERSJI   
Do Iranu (dawniej zwanego powszechnie Persją) 

można dostać się z Jordanii przez Irak                                        
lub bezpośrednio samolotem z Warszawy                             
do Teheranu.  

Jest to ogromnie ciekawy kraj i bardzo bezpiecz-
ny dla zwiedzających, ale z powodów propagando-
wych nieczęsto odwiedzany przez turystów zza 
granicy. Ponieważ samych Irańczyków jest aż 80 
milionów (dla porównania ludność Polski liczy      
niecałe 39 milionów), a trudno jest im dostać wizę 
na wyjazd, bardzo rozwinięta jest turystyka                      
wewnętrzna.  

Na ulicach stolicy i największego irańskiego 
miasta—Teheranu—jest wielki ruch, tłok,                    
w metrze to samo (są tam cztery linie kolei                            
podziemnej). Przez ulicę można przejść jednak              
bezpiecznie, stosując takie same zasady jak                                     
w innych państwach Dalekiego Wschodu: iść                            
pewnym, równym krokiem, nie zmieniając                              
kierunku, ruchem jednostajnie przyspieszonym. 
Kierowcy dobrze widzą takiego przechodnia                             
i wtedy płynnie go omijają [Teheran—zdjęcie nr 1]. 

Jazd [zdjęcie nr 2] to miasto w środkowym                      
Iranie, położone na styku Wielkiej Pustyni Słonej                          
i Pustyni Lota. Należy do najbardziej suchych                          
zamieszkanych miejsc w kraju. Mieszkańcy                               
pozyskują wodę z pobliskich gór za pomocą                            
rozbudowanego systemu podziemnych kanałów. 
Budynki mają barwę piasku, zbudowane są                                
z materiałów, które można tam pozyskać. Tynki 
zmieszane z gliną mają właściwości chłodzące,                      
powodują, że budowla się nie nagrzewa. 

Irańczycy bardzo dbają o swoje miasta,                        
troszczą się o oświetlenie zabytkowych miejsc,                     
są też ogromnie sympatyczni. 

Nad Zatokę Perską już nie dojechałem, bo było 
za gorąco. Temperatura dochodziła do 50 stopni 
Celsjusza. 

Jak mieszkańcy dają sobie radę w takim                            
upale? 

W miastach perskich, które są położone                                 
na pustyniach, popularna jest wersja starożytnej 
klimatyzacji, czyli kominy powietrzne. Działają one 
na zasadzie przeciągu. Tworzą ruch powietrza,        
który chłodzi pomieszczenie.  

Najpiękniejszym według mnie miastem Iranu 
jest Esfahan ze swoimi wspaniałymi ogrodami,     
bulwarami, mostami, pałacami i minaretami 
[zdjęcie nr 3]. Jest to prawdziwy raj na Ziemi. ▪ 
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▲ Historia miasta Jazd sięga trzy tysiące lat wstecz. 

fot. en:User:Siamax CC BY-SA 3.0 

▲ Teheran na północy osłonięty jest górami Elbrus, sięgają-
cymi 4000 m n.p.m., zaś na południu sąsiaduje z pustynią. 
Sprawia to, że w granicach miasta zauważalne są różnice              
w klimacie.  

fot.  Emsik CC BY-SA 3.0 

▲ Isfahan—zabytkowe miasto leżące w oazie na Wyżynie 
Irańskiej. Dzisiaj produkuje się tu piękne dywany,                           
tekstylia, stal i rękodzieło.  

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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WYDARZENIA 

„Zima starym dokucza, a młodych naucza”.  (przysłowie polskie) 

WESOŁA ZIMA, GDY MRÓZ TRZYMAWESOŁA ZIMA, GDY MRÓZ TRZYMAWESOŁA ZIMA, GDY MRÓZ TRZYMA   

▲ Na początek odpoczynku wesoły kulig w Julinku. ▲ Walentynkowa krówka najlepsza z Milanówka!  

▲ Katalogi—nudna sprawa? Nie, to świetna jest zabawa! 

▲ Chodź, razem się pościgamy i maluchom się nie damy! 

▲ Do Hangaru tylko krok, zrób więc tu choć jeden skok! 

▲ Tak spełniamy marzenie o kąpieli w basenie.                   ► 
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WYDARZENIA 

▲ Na tężniach w Konstancinie czas Ci szybko minie! ▲ Ratunku, coś mnie goni! I to nie jest stado słoni! 

▲ W Muzeum Niepodległości nadrobisz z historii zaległości. ▲ Zanim Wojtek został strażakiem, to najpierw był uczniakiem. 

▲ Wiemy, że nie uwierzycie, ale już potrafimy ratować                  
ludziom życie. 

▲ Pizza—najlepsze danie na pożegnanie. 

Półkolonie w liczbach: 
W „Zimie w mieście” uczestniczyło ponad 80 dzieci                     
z gminy Błonie. Odbyliśmy 8 wycieczek autokarowych. 
Przejechaliśmy 600 kilometrów.  

Zajęcia trwały ponad 50 godzin. Zjedliśmy około 686                      
drożdżówek i 312 kawałków pizzy. Do tego wypiliśmy         
duuużo soku! Ferie zimowe od wakacji dzieli 117 dni.▪ 

fot. Aneta Domuracka, Marta Marjańska, Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Gdzie ludzie wspólnie tańczą, tam sami wychowują się i kształcą”. Bernard Wosien  

W KARNAWALE SAME BALE!W KARNAWALE SAME BALE!W KARNAWALE SAME BALE!   

KLASY 1—3 

KLASY 4—6 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

Biblioteka Publiczna w Błoniu przygotowała dla naszych półkolonistów zajęcia walentynkowe. 

KOCHA, LUBI, SZANUJE...KOCHA, LUBI, SZANUJE...KOCHA, LUBI, SZANUJE...   

▲ Walentynki to świetny czas na poznanie przyszłej                    
wybranki serca.  Czyje imię przekłuł Kacper? 

▲ Kogo wybierze Joasia? Jakuba, Serwacego czy Rafała?                 
A może Mateusza? 

▲ Każdy z nas ma zalety i talenty. Warto, aby wiedział,                   
co najbardziej w nim nam się podoba. 

▲ Te miłe wypowiedzi warto zatrzymać na pamiątkę.                         
W chwilach smutku i zwątpienia będą dla nas wsparciem. 

▲ Walentynkowe serce może być prezentem dla ukochanej 
osoby. 

▲ Panie z biblioteki przygotowały też dla nas miłe                               
upominki. Widać, że nas polubiły! ▪                 fot. M. Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Panie, spraw, abym miał miarę we wszystkim, oprócz Miłości”.  Bł. Jose Maria Escriva  

DZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGODZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGODZIEŃ ŚWIĘTEGO WALENTEGO   

 

▲ Podczas prezentacji o życiu św. Walentego.  

Prawdopodobnie Walenty                            
był lekarzem i kapłanem. Żył                          
w III wieku w Cesarstwie                       
Rzymskim za panowania                      
Klaudiusza II Gockiego.  
Jedna z legend mówi, że cesarz 
ten za namową swoich dorad-
ców zabronił młodym mężczy-
znom w wieku od osiemnastu 
do trzydziestu siedmiu lat 

wchodzić w związki małżeńskie. Uważał on,                       
że dzięki temu młodzi ludzie chętniej będą służyć 
w jego armii. Zakaz ten miał złamać biskup                     
Walenty, błogosławiąc potajemnie śluby młodych 
kandydatów do armii - wbrew rozkazowi                           
cesarskiemu.   

Inna legenda mówi, że Walenty został za to 
wtrącony do więzienia, a tam zakochał się                             
w niewidomej córce swojego strażnika, która pod 
wpływem miłości odzyskała wzrok. Na wieść                        
o tym cesarz rozkazał stracić Walentego.                                 
W przeddzień egzekucji Walenty miał napisać list 
do swojej ukochanej, podpisując go: „Od Twojego 
Walentego”. Zmarł 14 lutego 269.  

Dzisiaj włoska Umbria to jedyne miejsce                          
na świecie, gdzie 14 lutego ludzie są zwolnieni                          
z pracy, a do miasteczka przyjeżdżają młode pary, 
które w miejscowej katedrze, przy grobie                        
świętego Walentego, ślubują, iż do końca roku     
wezmą ślub.  

Zwyczaj świętowania walentynek powstał                        
w Anglii. Właśnie stamtąd pochodzi pierwsza         
zachowana kartka walentynkowa, którą w 1415 
roku Karol, książę Orleanu, wysłał do swojej        
żony, kiedy był uwięziony w londyńskim Tower. 
Kartka przetrwała do dnia dzisiejszego i można ją 
zobaczyć w Muzeum Brytyjskim.  

W średniowieczu w Wielkiej Brytanii w dzień 
walentynek kobiety i mężczyźni robili losowanie—
z kapelusza wybierali los, na którym było napisane 
imię ich Walentynki. Następnie ów kawałek                            
papieru każdy musiał nosić przez cały tydzień                        
na ramieniu, aby wszyscy mogli go zobaczyć.                       
Inny zwyczaj polegał na tym, że mężczyzna                          
ofiarowywał kawałek swojego ubrania wybrance 
serca i ona mogła go zatrzymać lub wyrzucić.                         
Jeżeli go zatrzymała, oznaczało to oczywiście,                       
że ów mężczyzna także był miły jej sercu                                      
i że zgadzała się za niego wyjść za mąż.  

Dziewczęta, przecinając jabłko (koniecznie                     
zielone) na pół, z liczby pestek w środku mogły się 
dowiedzieć, ile będą miały dzieci.  

Na północy Anglii obchodzono też Całuśny    
Piątek (Nippy Hug Day). Chłopiec musiał                             
najpierw zapytać wybrankę, czy może ją pocało-
wać. Jeśli dziewczyna się zgodziła,  poddawała się 
całusowi młodzieńca. Jeśli jednak odmówiła,                   
chłopiec czuł się uprawniony do uszczypnięcia jej.  

W Polsce Dzień Zakochanych zaczęto święto-
wać dopiero w 1990 roku i, jak dotąd, w związku                           
z obcym pochodzeniem, nie jest uznawany przez 
wszystkich Polaków.  

Jak obecnie świętowany jest 14 lutego                           
w różnych krajach? 
 W USA kartki walentynkowe wysyła się znajo-

mym, rodzinie i przyjaciołom, niezależnie                          
od płci i wieku. Podstawowym prezentem                     
dla ukochanej są bombonierki w kształcie serca 
i czerwone róże.  

 We Francji zaprasza się ukochaną osobę                              
na kolację lub do teatru oraz wysyła się                             
bukiecik kwiatów z bilecikiem.  

 We Włoszech kupuje się odzież w kolorze                  
czerwonym, najczęściej jest to bielizna.  

 W Hiszpanii daje się kobietom sprzęt AGD 
(lodówki, pralki), zaś mężczyznom sprzęt                      
elektroniczny: mp3, dvd, gry.  

 W Tajlandii jest to ulubiony dzień zawierania 
małżeństw.  

 W Finlandii świętuje się „dzień przyjaciół” – 
„Ystavanpaiva”, w którym można okazać                         
znajomym, jak są dla nas ważni. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Głównym składnikiem czekolady jest kakao, które otrzymujemy z owoców kakaowca.  

SKĄD SIĘ BIERZE CZEKOLADA?SKĄD SIĘ BIERZE CZEKOLADA?SKĄD SIĘ BIERZE CZEKOLADA?   

◄ Na tym etapie w ziarnie znalazło się wiele 
bakterii i drobnoustrojów, trzeba więc je wysu-
szyć. Ziarno suszy się w pełnym słońcu przez 
około dwa tygodnie. Kilka razy dziennie                         
jest mieszane.  

Sypkie, wysuszone ziarno pakowane jest                    
do jutowych worków. Każdy z nich waży                                        
osiemdziesiąt kilogramów.  

Worki dostarczane są do Polski na statkach,             
a następnie dowożone do zakładów produkcyj-
nych, na przykład w Łomiankach. I co dalej?            
Zapraszamy do Manufaktury Czekolady                               
w Warszawie! Relację z warsztatów czekolado-
wych zamieściliśmy na następnej stronie. 

fot. Chris Cooper (domena publiczna) 

▲ Z jednego owocu można zrobić tylko jedną tabliczkę 
pełnowartościowej, ciemnej czekolady. W środku znajduje 
się od dwudziestu do pięćdziesięciu ziarenek kakao.  

fot. M. A. P. Accardo Filho  CC BY-SA 3.0 

▲ Największe powierzchnie upraw kakaowca znajdują się                    
w Afryce.  Na jednym drzewie rośnie maksymalnie trzydzieści 
owoców.  

▲ Ziarenka znajdujące się w owocu oblepione są słodkim, 
lepkim miąższem, który jest bardzo potrzebny w kolejnym 
procesie, który nazywa się fermentacją ziarna.  

fot. Keith Weller  (domena publiczna) fot. dalekowswiat.wordpress.com 

 
▲ Ziarno fermentuje przez kilka dni. Im dłużej leży                        
w miąższu, przykryte liśćmi bananowca, tym bardziej      
nabiera charakterystycznego smaku. 

fot. Eggi z niemieckojęzycznej Wikipedii  CC BY-SA 3.0 

fot. Chris Cooper (domena publiczna) 
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WYDARZENIA 

Czekolada zawiera ten sam składnik, który jest produkowany w naszym organizmie, gdy jesteśmy zakochani.  

Z MIŁOŚCI DO CZEKOLADYZ MIŁOŚCI DO CZEKOLADYZ MIŁOŚCI DO CZEKOLADY   

Każdy z nas, kto marzył o tym, aby zakraść się 
do Fabryki Czekolady, wreszcie spełnił swe                       
marzenie! 22 lutego byliśmy na warsztatach          
w Manufakturze Czekolady w Warszawie.  

Na zajęciach poznaliśmy różne ciekawostki                               
i historię powstawania czekolady od ziarna do                       
tabliczki (udostępniliśmy ją Wam na poprzedniej 
stronie). Na tym jednak się nie skończyło! 

▲ Komponowaliśmy swoją idealną czekoladę, przygotowując 
potrzebne do niej dodatki, np. truskawki, maliny, banany, 
orzeszki piniowe, migdały, wiórki kokosowe, rodzynki... 

▲ Swoją kompozycję przekładaliśmy na masę kakaową 
wylaną do foremek, a potem oglądaliśmy pokaz ręcznego 
temperowania czekolady na blacie granitowym.  

▲ Po wypróbowaniu tego, jak smakuje ziarno kakao, każdy                       
z nas wypił kubek gorącej czekolady. 

▲ Na koniec wykonywaliśmy pudełka na swoje                                 
czekolady. 

Warto wiedzieć! 
Surowe ziarna kakaowca od dawna były bardzo 
cenione. W skarbcach Azteków leżały koło                        
złota, a przyrządzony z nich napój mogli                           
spożywać jedynie arystokraci. Mają ogromne 
wartości zdrowotne. Są największym źródłem 
magnezu, chromu, wapnia, żelaza, manganu, 
cynku i miedzi oraz witaminy C, natomiast                     
czekolada poprawia nastrój, dodaje energii,  
likwiduje zmęczenie i spośród wszystkich sło-
dyczy jest najmniej niebezpieczna dla zębów. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Aby odkryć tajemnicę wytwarzania papieru, udaliśmy się do Konstancina—Jeziorny. 

JAK WYTWARZA SIĘ PAPIER?JAK WYTWARZA SIĘ PAPIER?JAK WYTWARZA SIĘ PAPIER?   

Jak to się dzieje, że otrzymujemy biały papier?                 
Wybielamy go tlenkiem wodoru. Gdy chcemy 
mieć papiery kolorowe, to stosujemy barwniki. 
Najtrudniej uzyskać kolor czarny i biały. Na tonę 
papieru trzeba wlać 600 litrów barwnika.  

Papier, który dopiero po przedarciu jest                      
biały, został jedynie z zewnątrz pomalowany                        
i to jest najtańszy sposób pozyskiwania papierów 
kolorowych. 

Obecnie odchodzi moda na biały papier.                     
Naukowcy zbadali, że gdy czytamy tekst                      
ze śnieżnobiałej kartki, to oczy szybciej się męczą                           
i wolniej go przyswajamy.  

Do produkcji papieru potrzebne są ogromne                
ilości wody, dlatego wytwórnie budowane były 
nad brzegami rzek. Przez Konstancin—Jeziornę                     
przepływa mała rzeczka Jeziorka. System kanałów 
pilnował, aby wody nie zabrakło. Woda użyta                       
w procesie przechodziła do oczyszczalni, wracała 
do rzeki bardziej czysta niż na ujęciu.  

Wytwórnie papieru budowane były z dala                      
od miast i osad. Dlaczego? Bo tam po prostu 
brzydko pachniało i nikt do tej pory nie wymyślił 
na to lekarstwa.  

Czy kiedykolwiek uprała Wam się w pralce 
chusteczka higieniczna albo banknot? Co się                        
potem z nimi stało? 

Tak, macie rację, chusteczka podarła się                        
i powstały drobne grudki, które przylgnęły do 
ubrania. Banknot nie został rozerwany, być może 
tylko lekko się odbarwił. ► 

Jak wytwarza się papier, na przykład                                
do wykonywania walentynek? Jaka jest historia 
papieru? 

Papier pochodzi z Chin. W czasach wczesnej                     
dynastii Han (206 r. p.n.e.—25 r. n.e.)                               
wytwarzano go z włókien pokrzywy chińskiej                          
i surowców do wyroby tkanin jedwabnych. 

Przez długi czas nie był używany jako materiał 
piśmienniczy. Służył do pakowania przedmiotów, 
szycia ubrań (skutecznie chronił przed zimnem), 
wycinano z niego wkładki do butów, paski,                         
wykonywano zbroje dla żołnierzy piechoty                        
(były one lekkie i nie rdzewiały).  

Papier, nadający się do pisania, wynaleziono                      
w Chinach w II wieku przed naszą erą. Wykonywa-
no go z włókien konopi, potem lnu, nici jedwabiu,         
z wodorostów morskich, słomy ryżowej                                
lub z włókien bambusa.  

Najstarszy zapisany kawałek papieru jest                         
datowany na 110 wiek naszej ery. Chińczycy bardzo 
strzegli tajemnicy jego wytwarzania. Najpierw                        
udało się poznać ją Koreańczykom i Japończykom. 

Kiedy armia chińska została rozgromiona przez 
wojska arabskie, jej żołnierze, którzy dostali się do 
niewoli, a znali tę sztukę, pod przymusem opowie-
dzieli, jak się go wytwarza. W ten sposób tajniki  
produkcji papieru poznali Arabowie, a przez nich 
przeniknęły one do Europy.  

Pierwsze wytwórnie papieru powstały w Polsce 
w XV wieku. W Konstancinie—Jeziornie jego                          
wytwarzanie rozpoczęto w roku 1760, czyli minęło 
od tej chwili ponad 250 lat. Był tu jeden                                          
z najstarszych zakładów papierniczych w Polsce                         
i pierwszy na terenie Mazowsza. W powstałej                      
wtedy Królewskiej Fabryce Papieru czerpano m.in. 
papier, który towarzyszył najważniejszym polskim 
wydarzeniom historycznym. To na nim została                  
spisana Konstytucja Trzeciego Maja. Tu powstały 
też pierwsze  polskie banknoty.   

Do końca XVIII wieku papier w Europie                     
wykonywano ze szmat. W szmaciarni tkaniny były 
zbierane, segregowane i przeznaczane do dalszego 
przerobu.  

Później do wyrobu papieru zaczęto wykorzysty-
wać drewno, a dokładnie drobniutkie włókienka, 
zwane celulozą. Ma ona naturalny kolor drewna—
rudobrązowy. Pozyskujemy ją zarówno z drzew 
iglastych (głównie sosny), jak i liściastych (brzozy, 
czasem buku).  

▲ Warszawskie Zakłady Papiernicze zamknięto w 2012   
roku. Dziś znajduje się tu tylko Muzeum Papiernictwa. 

fot. Aneta Domuracka 
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WYDARZENIA 

► Papier wartościowy jest mocniejszy, dzięki                
dodawanej do niego żywicy. Nie wykorzystamy                     
go jako makulatury. Żywica dodawana też jest do 
ręczników papierowych, dlatego nie można wyrzu-
cać ich do kanalizacji, bo się w niej pozapycha.  

Czy kiedyś próbowaliście napisać coś piórem 
atramentowym na chusteczce higienicznej? 

Atrament rozlewa się na większą powierzchnię, 
przesiąka na drugą stronę, a w skrajnych przypad-
kach papier się rozpływa.  

A gdy piszemy w zeszycie, też tak się dzieje? 
Nie, ponieważ do tworzenia kartek dodajemy 

kleje. Już Arabowie wymyślili, że można zmielone                   
skóry i kości zwierząt wygotować, potem kartkę 
zanurzyć w takiej żelatynie i powtórnie wysuszyć. 
Gdy zbudowano maszyny, powstały kleje                             
żywiczne, które są całkowicie syntetyczne. Dzisiaj 
do produkcji są wykorzystywane związki chemicz-
ne. 

Do papieru dodajemy jeszcze zmieloną skałę, 
wcześniej to były glinki kaolinu (to jest taka kopali-
na, z której się robi na przykład porcelanę), dzisiaj 
to jest przeważnie węglan wapnia. W papierze      
znajduje się od pięciu do dwunastu procent wody. 
Są to tzw. wypełniacze. Po co je dodajemy? Przede 
wszystkim po to, aby papier był tańszy, jednak 
przez nie również jest słabszy.  

Sito do maszyny papierniczej splata się ręcznie. 
Kosztuje ono od kilku do kilkudziesięciu tysięcy 
euro i pracuje około miesiąca. Używane są też inne 
sita, ze znakami wodnymi, za pomocą których              
zabezpiecza się banknoty.  

Na sito welinowe, rozpięte na drewnianej ramce, 
zakłada się ramkę. Dzienna norma czerpalnika                 
to było co najmniej 600 arkuszy. To była ciężka,                  
fizyczna praca, w trudnych warunkach,                   
bo przeważnie w zimnej wodzie. Odnaleziono                
dokumenty, w których napisano, że po kolejnym 
strajku pracowników papierni praca w fabryce                 
trwała od poniedziałku do soboty po jedenaście  
godzin, a w niedzielę dwie. 

Zakładamy ramkę na sito bardzo dokładnie,                       
jedno do drugiego musi pasować, przyciskamy                           
od góry kciukami, aby to się razem trzymało.                     
Zanurzamy sito w kadzi z masą papierniczą.                        
Poruszamy ruchem w lewo, w prawo. Wyciągamy 
w pozycji poziomej, aby masa nam nie spłynęła. 
Jednym ruchem ręki zdejmujemy ramkę. Obracamy 
sito do dołu. Papier przykrywamy arkuszem filcu, 
który ma za zadanie go odwodnić. Potem odciska-
my wodę za pomocą specjalnego urządzenia,                        
a na koniec suszymy w maszynie. 

Życzymy przyjemnego pisania! ▪ 
 

fot. Aneta Domuracka 

Zanurzamy 
sito w masie 
papierowej. 

Papier przykryjemy 
arkuszem filcu. 

Odciskamy wodę. 

Suszymy w maszynie. 
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GINĄCE ZAWODY? 

Złapcie się szybko za guzik! Błońscy kominiarze życzą Wam szczęścia w nowym roku! 

IDZIE KOMINIARZ PO DRABINIE...IDZIE KOMINIARZ PO DRABINIE...IDZIE KOMINIARZ PO DRABINIE...   

W wyobraźni wspinamy się po stromej drabinie 
na dach, potem wskakujemy do wysokiego                          
komina i… już jesteśmy cali brudni od sadzy! 

W rzeczywistości, wcale nie w kominie,                                
lecz w zakładzie kominiarskim, spotykamy się                      
z aż dwoma kominiarzami.                               

 

- Dlaczego Pan chciał zostać kominiarzem?                        
- pytamy p. Janusza Tyczyńskiego.  

 

- Miałem w rodzinie kominiarza. Spodobał mi się 
ten fach. Najpierw pracowałem w Warszawie                           
w spółdzielni, a jak nabrałem doświadczenia,                             
to zdecydowałem się założyć własną firmę. Na brak 
pracy nie narzekamy. W okolicy jest dużo pieców 
opalanych węglem, ludzie mają kominki w domach 
– to wszystko trzeba czyścić. 

 

- Na czym polega praca kominiarza? 
 

- Na czyszczeniu kominów, sprawdzaniu                        
drożności, wydawaniu ekspertyz i opinii ich                     
na temat. 

 

- Jak długo Pan jest kominiarzem? 
 

- Ponad trzydzieści lat. 
 

- Jak wygląda Pana praca? Wchodzi kominiarz 
po drabinie… i co dalej?  

 

- Muszę wejść po drabinie na dach. Jeżeli komin 
jest niski, spuszczam do niego szczotkę. Jeżeli                        
komin jest wysoki, muszę wejść jeszcze na komin                        
i dopiero spuścić szczotkę. 

 

- Często Pan chodzi pobrudzony sadzą? 
 

- Codziennie, to nieuniknione. Czasami tylko   
ręce, a czasami całe ubranie mam pobrudzone. 

 

- Czy miał Pan jakieś zamówienie na Boże    
Narodzenie, aby jako Święty Mikołaj spuścić się 
po linie przez komin do mieszkania? 

 

- Nie, takiego zamówienia jeszcze nie miałem, 
ale często jestem zamawiany na śluby, aby złożyć 
życzenia Młodej Parze. 

 

- Często ludzie łapią się za guziki, gdy Pana 
widzą? 

 

- W Błoniu – rzadko. Tu dzieci często nie znają 
mnie i pytają o to, kim jestem. W Warszawie                              
– bardzo często. Wydaje mi się, że w mniejszych 
miastach ta tradycja zanika. 

 

- Czego moglibyśmy życzyć kominiarzom                       
w nowym roku? 

 

- Wystarczy, by na nasz widok złapać za guzik 
osobę, która nosi okulary—to przynosi szczęście! ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Szczotka kominiarska ma ciężarek, dzięki któremu                  
łatwiej jest ją wpuścić do środka komina. 

fot. Mariola Siedlecka 

      fot. zukom.pl 
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ŚCIEŻKA PO ZABYTKACH BŁONIA 

„Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie”.  Stanisław Jachowicz  

PRZYSTANEK KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCYPRZYSTANEK KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCYPRZYSTANEK KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ TRÓJCY   

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

Kościół Świętej Trójcy uważany jest za                        
najcenniejszy zabytek architektury w Błoniu. 
Jest najstarszą po kościele w Czerwińsku,                        
zachowaną do czasów współczesnych,                           
świątynią na Mazowszu Środkowym.  

Już tajemniczy jest rok i okoliczności jego                  
powstania.  

Najstarsza notatka dotycząca błońskiego                   
kościoła pochodzi z roku 1257, gdy biskup                       
poznański Bogufał upoważnił biskupa płockiego 
do konsekrowania dwóch ołtarzy. Można więc by 
przypuszczać, że kościół ten istniał już w tym ro-
ku i że właśnie wtedy jego budowa się zakończyła.  

Z późniejszych dokumentów wynika,                         
że książę Konrad II (syn Ziemowita I, wnuk             
Konrada I Mazowieckiego) przekazał kościół       
kanonikom regularnym z Czerwińska, zaś jego                           
wcześniejszym właścicielem był sam Konrad I    
Mazowiecki (niestety, znany wszystkim Polakom 
z tego, że w 1226 roku na nasze 220–letnie                  
nieszczęście zaprosił Krzyżaków, czyli rycerski 
Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny,                              
do  Polski— à propos, czy wiedzieliście, że zakon 
ten istnieje do dzisiaj?!).  

Inne źródła mówią jakoby fundatorem                           
kościoła był dopiero Konrad II, który wzniósł go 
w 1288 roku (po napadzie litewsko – tatarskim na 
Mazowsze, w którym zginął jego ojciec                          
Ziemowit I, a sam książę został porwany                                           
i uwięziony) w podzięce Bogu za ocalenie życia. 

Kościół został wybudowany w miejscu                            
obronnym. Od południa i częściowo od zachodu 
zabezpiecza go podmokła dolina rzeki Rokitnicy. 
Od zachodu planowano wybudować wieże (nigdy 
do tego nie doszło), istniały natomiast strzelnice. 
Zadziwiający dla historyków był brak kaplicy 
przyklasztornej, które w dawnych czasach                   
powszechnie budowano. 

Z XIII wieku pochodzi zachowany po dziś 
dzień układ architektoniczny kościoła. Zgodnie     
z wymogami średniowiecznej architektury                      
sakralnej, budowla jest orientowana, czyli jej                      
ołtarz główny znajduje się po stronie wschodniej, 
z której, według Nowego Testamentu, ma                          
nadejść Jezus Chrystus podczas paruzji 
(ponownego zstąpienia na ziemię).  

Do najcenniejszych obiektów zabytkowych 
wewnątrz kościoła należy późnorenesansowy 
drewniany, złocony ołtarz główny (widoczny                      
w głębi na zdjęciu obok). ► 

▲ Widok na kościół od strony dzisiejszej plebanii (1885 r.). 

▲ Muru widocznego na zdjęciu obecnie już nie ma (maj 2013). 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. autor nieznany 
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ŚCIEŻKA PO ZABYTKACH BŁONIA 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 

► Ołtarz ten pochodzi z połowy XVII w. (1642-
1652?). Centralne miejsce zajmuje w nim wizeru-
nek z 1873 r. przedstawiający Trójcę Świętą                       
(czy wiedzieliście, że za ołtarzem znajduje się 
przejście, którym można przedostać się z jednej 
strony na drugą?).  

We wczesnym średniowieczu, obecną ulicą 
Grodziską, w pobliżu kościoła Świętej Trójcy, 
przebiegał ważny trakt handlowy. Przy tym                  
trakcie, po zachodniej stronie świątyni, znajdował 
się drewniany dom, w którym mieszkali kanonicy. 
105 lat temu ówczesny proboszcz zburzył ten                 
budynek i zbudował nowy po wschodniej stronie 
kościoła (ten, który istnieje do dzisiaj).  

Warto przy tym wiedzieć, że z powodu                        
korzystnego położenia przy ważnym szlaku                          
komunikacyjnym, Błonie odwiedzane było przez 
wielu wybitnych gości, m.in. legata papieskiego, 
królów, hetmanów. Podobno sam król Władysław 
Jagiełło w 1410 roku po zwycięskiej bitwie pod 
Grunwaldem polował w lasach okalających                         
Błonie.  

Dom katechetyczny, w którym mieści się                          
obecnie kaplica i pokoje księży wikariuszy, został 
zbudowany dopiero pod koniec XX wieku,                           
za probostwa ks. Zdzisława Kniołka.  

Być może dawno temu kościół Świętej Trójcy 
nie był jedną świątynią rzymskokatolicką                           
w Błoniu. Zachowały się legendy mówiące o tym, 
że w Błoniu kiedyś istniało pięć, a nawet siedem 
kościołów, z których jeden miał zapaść się pod 
ziemię, a mieszkańcy słyszeli dochodzące spod 
ziemi dźwięki dzwonów. Dlaczego tylko kościół 
Świętej Trójcy miałby przetrwać do dzisiejszych 
czasów? Czy dlatego, że jako jedyny zbudowany 
był z kamienia? Podobno jeden z takich drewnia-
nych kościołów znajdował się za obecnym                         
przejazdem kolejowym— tam, gdzie jeszcze nie 
tak dawno mieściły się Zakłady „Mera – Błonie”. 

Kto wie? Nie zachowały się dokumenty, które 
by potwierdzały te informacje.  

Wiemy na pewno, że w średniowieczu istniały 
dwa kościoły w sąsiednim Rokitnie, co już jest   
wystarczająco niezwykłe, jak przyznaje pan                      
Marcin Wojciech Solarz (autor książki „Błonie — 
książęce miasto na Mazowszu”).  

Podobno w początkach XX wieku, a i później, 
mieszkańcy Błonia, budując swoje domy,                          
znajdowali pod ziemią kości ludzkie. Czy                         
pochodziły one z przykościelnych cmentarzy?     
Nie wiadomo. Były proboszcz ksiądz kanonik Jan 
Wolski powiedział, że takie kości znaleziono                   
podczas zakładania kostki wokół kościoła – jednak 
ten fakt potwierdza tylko dawne usytuowanie 
cmentarza. ▪                                             fot. Mariola Siedlecka 

 

▲ To być może nasza przyszła organistka... 

▲ Co straszy na poddaszu kościoła? 

▲ Sprawę błońskich podziemi badaliśmy już wielokrotnie. 
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PRAWA DZIECKA 

„Owoce dojrzewają w świetle światła, ludzie zaś w świetle miłości”. Julius Langbehn  

MAM PRAWO DO MIŁOŚCIMAM PRAWO DO MIŁOŚCIMAM PRAWO DO MIŁOŚCI   

Janusz Korczak uczył, jak kochać dzieci,                                  
jak dostrzec pełnię małego człowieka, jego                       
potrzeby i możliwości. 

Miłość u patrona naszej szkoły jest czymś więcej 
niż uczuciem. To główna zasada wychowawcza, 
która powinna obowiązywać rodziców i nauczycie-
li. To niezgoda na krzywdę dziecka, na brak warun-
ków do jego prawidłowego rozwoju. To działanie 
mające na celu dobro najmłodszych. 

Korczak podkreślał „wczoraj”, „dziś” i „jutro” 
dziecka.  

„Wczoraj” oznaczało, że nie przychodzi ono                         
na świat jako przypadkowy i anonimowy „pyłek 
we wszechświecie” i nie jest „pustą tablicą”, którą 
należy wypełnić mądrymi naukami. Nie jest                           
własnością rodziców, tylko zupełnie odrębną                      
Osobą.  

„Dziś”, czyli należy myśleć o dziecku jako                          
człowieku, który aktualnie znajduje się w danej, 
określonej fazie swojego rozwoju. Działania                    
wychowawcze powinny być więc do tego wieku 
dostosowane.  

„Jutro” to, to co najlepiej wychodzi rodzicom                          
i nauczycielom. Często słyszymy, że uczymy się                       
po to, aby dostać się do dobrej szkoły ponadpodsta-
wowej, iść na studia, pracować i zarabiać dużo                      
pieniędzy… 

Nasz patron podkreślał, że dla dziecka                                   
najważniejsze jest „dziś”, bo to właśnie już teraz jest 
ono człowiekiem, a nie dopiero się stanie nim                         
za jakiś czas. Radził wychowawcom: „Bądź sobą - 
szukaj własnej drogi. Poznaj siebie, zanim                          
zechcesz dzieci poznać. Zdaj sobie sprawę z tego, 
do czego sam  jesteś zdolny, zanim dzieciom po-
czniesz wykreślać zakres ich praw i obowiązków”.  

Miłość to też wzajemna przyjaźń i dobro, które 
możemy przekazać innym ludziom. 

Pamiętajcie, że KAŻDY ma prawo do miłości, 
dlatego bądźcie dla siebie dobrzy i pomagajcie                     
sobie nawzajem. ▪ 

▲ Każdy z nas potrzebuje miłości. 

fot.shutterstock.com 

▲ Dom nie jest tam, gdzie mieszkamy, ale tam, gdzie              
kochamy i jesteśmy kochani.  

▲ Podstawą każdej miłości dwojga osób jest przyjaźń. 

fot. public domain 

Najpiękniejsze złote myśli i cytaty o miłości                             
autorstwa ks. Jana Twardowskiego: 
♥ „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. 
♥ „Jeżeli kochasz, czas zawsze odnajdziesz, nie mając 
nawet ani jednej chwili”. 
♥ „Jest taka miłość, która nie umiera, choć zakochani      
od siebie odejdą”. 
♥ „Kochać drugiego człowieka oznacza wielką pracę 
nad sobą”. 

fot. public domain 



17 

Czy znacie ten żart o obcokrajowcu? 

Zagraniczniak:  
- Ja nie loziumiem, jak to jest. Wasia język - tludna 
język. Bo jak to? Woda ścieka i pies ścieka. ☺ 

WYDARZENIA 

21 lutego obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. 

KOCHAM JĘZYK POLSKI!KOCHAM JĘZYK POLSKI!KOCHAM JĘZYK POLSKI!   

Tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia 
Języka Ojczystego, których oficjalne otwarcie                      
odbyło się 21 lutego w siedzibie UNESCO                             
w Paryżu, były pod hasłem „Poprzez edukację                                   
wielojęzyczną ku zrównoważonej przyszłości”.  

 

Ile języków ojczystych jest w Polsce?                                
Prawdopodobnie tyle, ilu ludzi. Dla każdego ten 
termin oznacza coś innego. Językoznawcy potrafią 
wyróżnić parę odmian jednego języka.  

Regionalne odmiany nazywamy dialektami,               
natomiast te, które są uzależnione od czynników 
społecznych, takich jak na przykład wiek                                 
i wykształcenie, nazywamy socjolektami. 

Sytuacja wydaje się bardzo prosta, jednak 
zwłaszcza z dialektami są pewne problemy. Nie 
wszystkie odmiany polszczyzny za takie chcą                  
uchodzić. Użytkownicy niektórych z nich chcieliby,                       
aby mowa, którą się posługują, miała status inny 
niż dialektu. Kto wie, o czyją mowę chodzi?  

Tak, to oczywiście mowa śląska. Czy wiecie,                      
że niektórzy uważają ją za osobny język słowiań-
ski? 

Dialekt śląski zawiera sporą liczbę słów                              
odmiennych od polskich (w tym sporo wyrazów 
zapożyczonych z języka niemieckiego), co może 
powodować, że osoba posługująca się tylko                                           
literackim polskim, ma trudności ze zrozumieniem 
mówionego tekstu śląskiego.  

Na przykład polski wyraz „dziadek” to niemiec-
ki „der Opa”, a po śląsku „ółpa” lub „starzik”.  

A inne przykłady? 
 ojciec (polski) - der Vater (niemiecki) - fater 

lub ociec (śląski); 
 koza (polski) - die Ziege (niemiecki) - ciga lub 

koziczka (śląski); 
 zapałki (polski) - Streichhölzer (niemiecki) - 

sztrachelce (Ruda Śl.) lub kołki (Rybnik); 
 powietrze (polski) - die Luft (niemiecki) - luft 

(Śląsk Górny) lub powietrzi (Istebna). 
W mowie śląskiej można też zauważyć słowa,                         

które swoją wymową przypominają wyrazy                               
pochodzące z języka polskiego, lecz zupełnie różnią 
się znaczeniem.  

Przykłady: 
 śląskie słowo bez nie oznacza, że czegoś jest 

brak, tylko przez; 
 śląskie Klara to nie imię dziewczyny, lecz                          

polskie Słońce; 
 śląskie starać się to po polsku martwić się. 

Profesor Jan Miodek ocenia, że w słowniku 
śląskim jest około 5000 wyrazów i uważa, że to 
zbyt mało na język. Kto ma rację? Problem                       
pozostawmy językoznawcom. 

 

Czy Polacy znają wiele języków obcych?                   
Czy to prawda, że język polski jest jednym                          
z najtrudniejszych języków? 

Z badań przeprowadzonych w 2015 roku                      
wynika, że najwięcej (44%) Polaków nie zna                      
żadnego języka obcego, 38% - zna jeden język 
(najczęściej angielski, rosyjski lub niemiecki),     
15% - dwa, a 3% - trzy lub cztery. 

Najtrudniejszymi językami okazują się                             
japoński i arabski. 

Języki takie jak: polski, rosyjski, serbski,                 
wietnamski, grecki, turecki, hebrajski, fiński                     
należą do średnio trudnych. 

Najłatwiejsze do nauczenia zaś są: hiszpański, 
holenderski, portugalski, szwedzki, francuski, 
włoski, norweski, rumuński. 

Uczmy się więc języków obcych! Dobra                           
znajomość gramatyki i ortografii języka polskiego 
z pewnością będzie nam w tym pomocna.  

Przykładem jest św. Jan Paweł II—papież,    
poeta, aktor, dramaturg, pedagog, który biegle 
władał językiem angielskim, francuskim,                              
niemieckim, włoskim, hiszpańskim, rosyjskim, 
mówił także po łacinie. Przemawiał po litewsku,                 
ukraińsku, węgiersku i czesku. 

I jak się okazuje, większość z tych języków                         
wcale nie jest taka trudna! ▪ 

▲ 7 lutego uczniowie klasy 5a odbyli setną w tym roku 
lekcję języka polskiego.  

fot. Aldona Cyranowicz 
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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! 

EROS I PSYCHEEROS I PSYCHEEROS I PSYCHE   

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

Czy znacie mit o Erosie (Amorze) —bogu miłości i szczęścia? Rozwiążcie łamigłówkę.                                                
Odczytajcie i wyjaśnijcie hasło. 

 

          1         

    2               

    3             

    4             

      5           

6                

      7         

8                 

Objaśnienia haseł: 
1 – wojowniczy ojciec Erosa; 
2—Tyche, należąca do orszaku Erosa, była boginią 
szczęśliwego ….; 
3—z drewna tego drzewa skrzydlaty bóg                                
wykonywał swoje strzały; 
4—domena Erosa; 

 

5—córka Erosa i Psyche; 
6—inne imię Erosa; 
7—miała grot złoty lub ołowiany; 
8—Psyche zstąpiła z nią do Hadesu i napełniła 
boskimi pachnidłami podnoszącymi piękność 
nieśmiertelnych bogiń. 
 
Hasło: ……………………… to ……………………..  

            1 K  O  Ń            

          2 K  A  L  I P  S  O      

  3  P O  D  R  Ó  Ż                

        4 H  A  D  E  S            

          5 C  Y  K  L  O  P        

        6  T  E J  R  E  Z  J  A  S  Z  

    7 K  I  R  K  E                

            8 S  K  Y  L  L  A      

          9 A  T  E  N  A          

          10 E  O  L              

11 C  H  A  R  Y  B  D  A              

          12 S  Y  R  E  N  Y        

    13 U  L  I  S  S  E  S            

          14 P   E N  E  L  O  P  A    

        15 H  O  M  E  R            

Przedstawiamy poprawne rozwiązania  łamigłówki z poprzedniego numeru: 
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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:    

   

„By zyskać miłość…wypełnij się nią, aż staniesz się magnesem”.  
Rhonda Byrne 

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,                                       
Milena Kuchta, 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. 

Podajcie nazwę przynajmniej jednego,                       
widocznego na zdjęciu, owocu. 

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

Podajemy rozwiązanie styczniowej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia schronisko nad 
Morskim Okiem. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
fot.  DEZALBCC0 public domain 


