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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Tropikalny raj po przejściach 

4 Zwiedzamy Gimnazjum nr 2 

6 U świętego Maksymiliana 
—wywiad z p. dyr. Dorotą Berlińską 
 

7 Działo się w Gimnazjum nr 2 
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13 O, zajączku! - humor 

14 Kartka wielkanocna po angielsku 

15 Wielka metropolia 

16 Godzina pąsowej róży  

16 Klemek i Klementynka 

17 Klechdy domowe 

18 O Piaście i postrzyżynach Siemowita 

18 Legenda o smoku wawelskim 

19 Szklana Góra 

19 Czy znasz warszawskie legendy? - konkurs 

20 Przygody Super Marchewki  

21 Spacerkiem po Warszawie—łamigłówka 
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Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: Dzieci w trakcie II Błońskiego Festiwalu 
Poloneza i Innych Tańców Narodowych przeprowadzo-
nego w Gimnazjum nr 2 (fot. sp2blonie.edupage.org) 
Zdjęcie dolne po lewej stronie: Przyszłoroczni ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 4 w czasie Dnia Otwartego  
w Gimnazjum nr 2 (fot. gim2blonie.edupage.org) 
Zdjęcie dolne po prawej stronie: Pani Dorota Berlińska—
dyrektor Gimnazjum nr 2 prezentuje prace uczniów                   
w sali ceramiki (fot. M. Siedlecka) 

 

Cieszymy się, że możemy Wam przedstawić 
kolejny wiosenny numer gazetki szkolnej. 

Zaczniemy od relacji z podróży pana                    
Przemka Kubickiego do Kambodży. Nie                       
byliście? Przeczytajcie! 

Odwiedziliśmy Gimnazjum nr 2, które już 
niedługo ponownie stanie się szkołą podstawo-
wą i podobnie, jak pięćdziesiąt cztery lata temu 
uczniowie ze starego budynku Szkoły                         
Powszechnej nr 2 przechodzili całymi klasami 
do nowej siedziby szkoły, tak i teraz będą                     
przechodzić (tyle, że w odwrotnym kierunku) - 
bez krzeseł, bo te w przyszłorocznej SP4 już     
są. 

O życiu gimnazjalistów (mimo, że nimi nie 
będziemy) opowie nam Pani dyrektor Dorota 
Berlińska. 

W naszej szkole też dużo się działo:                              
tańczyliśmy poloneza—najlepiej jak umieliśmy, 
wzięliśmy udział w X Grze Miejskiej oraz przy-
gotowywaliśmy się do świąt wielkanocnych.                      
Zobaczcie nasze kartki wielkanocne—napisane 
po angielsku! 

W kwietniu odwiedziły nas przedszkolaki, 
dla których szkoła jest na razie „nieodkrytym 
lądem”. Pomożemy im go odkryć! 

Lubicie czytać? Zachęcimy Was do przeczyta-
nia „Godziny pąsowej róży”, „Klemka i Kle-
mentynki” oraz „Klechd domowych”. Warto! 

Ze spraw aktualnych: na pewno zainteresują 
Was zdjęcia największych światowych                             
metropolii.  Rozważymy plusy i minusy życia                           
w wielkim mieście.  

Na koniec komiks, łamigłówka, a dla                        
spostrzegawczych zagadka fotograficzna. 

Zapraszam do lektury! 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 

▲ Nasi dziennikarze podczas X Gry Miejskiej organizowanej 
przez Gimnazjum nr 1. 

fot. Mariola Siedlecka 
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

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

TROPIKALNY RAJ PO PRZEJŚCIACHTROPIKALNY RAJ PO PRZEJŚCIACHTROPIKALNY RAJ PO PRZEJŚCIACH   
Kambodża—państwo w południowo-

wschodniej Azji, na Półwyspie Indochińskim, 
nad Zatoką Tajlandzką.  

Jeden z najbiedniejszych krajów azjatyckich, ale 
również jeden z najbardziej wartych odwiedzenia. 
Jego najpiękniejszą wizytówką jest miasto                          
Angkor, pełne tysiącletnich świątyń buddyjskich 
zagubionych w dżungli. Było miastem królew-
skim, które nie wiadomo z jakiego powodu, sześć-
set lat temu zostało opuszczone. Prawdopodobne 
jest, że zbyt szybko się rozrastało, a mocno eksplo-
atowane pola i wycinanie lasów spowodowały 
katastrofę ekologiczną. Zapomniano o nim,                            
a światowy rozgłos zyskało dopiero w sześćdzie-
siątych latach XIX wieku, kiedy francuski                           
przyrodnik i odkrywca Henri Mouhot wydał 
książkę „Podróże po Syjamie, Kambodży                                  
i Laosie”, w której opisał swoje wizyty w zrujno-
wanych świątyniach. Kiedy w Kambodży rozpo-
częła się wojna, zabytek ucierpiał podczas rządów 
Czerwonych Khmerów, i po ich upadku. Świąty-
nie, dzieła sztuki nic dla nich nie znaczyły,                         
zaminowali niemal cały teren. Obecnie kompleks 
podobno jest już wolny od min, ale przewodnicy 
radzą, by turyści wędrowali jedynie po wyznaczo-
nych szlakach. 

Kambodża to jednak nie tylko wspaniałe,                     
tajemnicze świątynie. To rajskie plaże i morze                   
ciepłe jak zupa. Bogate podwodne życie.                              
Pod wodą widziałem chodzące kraby. Jednego 
wyłowiłem i jak to nieraz widać na filmach, było 
zabawnie, bo nie mogłem go strząsnąć z ręki. ▪ 

▲ Wiele drzew w Angkor, które swoje korzenie wplotły                        
w zabytkowe budowle, ma około 30 metrów wysokości. 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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fot. CC0 Public Domain  

▲ Buddyjscy mnisi modlący się w świątyni.  

▲ Ze względu na kilkugodzinną drogę do szkoły posiadanie                          
roweru jest niezbędne, ze względu na biedę—rzadkie... 

▲ Kambodża to rajskie plaże i woda ciepła jak zupa.                          
To bogaty podwodny świat pełen owoców morza. 

fot. CC0 Public Domain  

fot. CC0 Public Domain  fot. CC0 Public Domain  
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WYDARZENIA 

Jak wygląda przyszła Szkoła Podstawowa nr 4, do której przejdzie część naszych uczniów?  

ZWIEDZAMY GIMNAZJUM NR 2ZWIEDZAMY GIMNAZJUM NR 2ZWIEDZAMY GIMNAZJUM NR 2   

▲ Podejrzane… w sali do nauki religii. 

▲ Salka do nauki języka niemieckiego. 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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▲ Syn, dom, drzewo, ceramika… - komu uda się odkryć inne 
tajemnice p. Adama Łuczaka—pedagoga szkolnego                           
Gimnazjum nr 2? ► 

▲ Sala matematyczna podczas lekcji … techniki. 

▲Biblioteka… i tu na Ciebie czeka. Półki pełne ciekawych 
książek zapraszają do czytania! 

▲ W sali biologicznej nie zapomnijcie przywitać się z... 
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WYDARZENIA 

▲ Tu tworzy ekipa Maksymedialnych. 

▲ Co złapaliśmy do sportowej sieci? 

▲ W podziemiach znajduje się nie tylko sala do ćwiczeń. 

3 

▲ Kto odkryje, co jest się za tymi tajemniczymi drzwiami? 
Może to przejście do alternatywnego świata? ▪ 

▲ Czy z tej budki telefonicznej da się do kogoś zadzwonić? 

▲ Sala do aerobiku. Poćwiczcie razem z nami! 

W Gimnazjum nr 2 jest wiele tajemniczych miejsc                    
i  zakamarków ukrytych w labiryntach korytarzy. 

Łączy się tu tradycja z nowoczesnością, duża                        
przestrzeń z malutkimi salkami, nauka z zabawą. 

fot. Michał Gawart i Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Naśladuj, co widzisz dobrego w innych”. Św. Maksymilian Maria Kolbe  

U ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANAU ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANAU ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA   

Rozmawiamy z p. Dorotą Berlińską—
dyrektorem Gimnazjum nr 2. 

 

- Czy kiedy była Pani mała, to chciała Pani                   
zostać dyrektorem szkoły?  

 

- Byłam nieśmiałym dzieckiem, bałam się prze-
mawiania i występów  publicznych, dlatego wtedy 
nie myślałam o tym, aby zostać dyrektorem szkoły.  
Chciałam być lekarzem, ale przestałam chcieć, gdy 
zemdlałam na widok zakrwawionego palca. Szybko 
zaczęłam być aktywna w harcerstwie i tam nauczy-
łam się pracować z dziećmi i młodymi ludźmi.  

 

- Gdzie Pani się uczyła? 
 

- Ukończyłam podstawówkę i liceum w Błoniu,                       
a potem studiowałam na Uniwersytecie Warszaw-
skim profilaktykę społeczną i resocjalizację oraz           
stosowane nauki społeczne. Potem ukończyłam                     
studia podyplomowe, abym mogła uczyć wiedzy o 
społeczeństwie. Obecnie uczę więc właśnie tego 
przedmiotu. Interesuję się także historią.  

 

- Jaka była historia budynku, w którym mieści 
się Gimnazjum nr 2? 

 

- Budynek ma już sto lat. Najstarsza część została 
wybudowana na początku XX wieku. Najpierw był 
w nim prywatny dom. Nasza sala do nauki religii                   
z oszklonym dachem na początku była pracownią 
malarską córki właściciela. Od 1922 roku w tym   
budynku cały czas była szkoła (za pięć lat będzie 
stulecie istnienia). Na początku powstała tu Szkoła 
Podstawowa nr 2, potem ochronka dla dzieci,                
następnie szkoła przysposabiająca do nauki                          
zawodu, z kolei Szkoła Podstawowa nr 4 i w końcu 
Gimnazjum nr 2, które od września 2017 roku                      
ponownie przemieni się w Szkołę Podstawową nr 4. 

 

- Czy od początku swojego istnienia budynek 
szkoły bardzo się zmienił? 

 

- W ciągu swojego istnienia szkoła się ogromnie 
zmieniała. Na przykład w miejscu, w którym jest 
teraz sekretariat, była sala komputerowa, potem                      
w jednym pomieszczeniu sala języka angielskiego,                
a w drugim pokój nauczycielski. W obecnym                         
gabinecie pielęgniarskim na samym początku                       
gimnazjum był bardzo malutki pokój nauczycielski,                      
a podczas drugiej wojny światowej za czasów                     
istnienia tu Szkoły Powszechnej nr 2 urzędował                      
w nim kierownik szkoły—p. Józef Niemstak.                  

fot. Mariola Siedlecka 

Któregoś dnia przyszli do niego z karabinami       
Niemcy i wyprowadzili go z tego pokoiku                                    
i ze szkoły wyjściem, które w tej chwili jest mało   
widoczne z ulicy. Na szczęście nic złego mu się 
nie stało, nie został aresztowany ani zabity.                         
Być może poszukiwali nauczyciela „Dwójki”,                      
p. Edwarda Przybysza. Ten błoński bohater                 
należał do tajnej organizacji wojskowej                             
i prowadził konspiracyjną pracę harcerską,                      
w 1942 roku Niemcy aresztowali go przed jego 
domem (mieszkał na pierwszym piętrze                                     
w kamienicy, w której obecnie jest „Biurograf”), 
trafił do więzienia na Pawiaku, z kolei do obozu 
koncentracyjnego na Majdanku, skąd uciekł,                             
ale w trakcie tej ucieczki został postrzelony przez 
Niemców i zabity. Pochowany jest na błońskim 
cmentarzu. 

 

- Ilu nauczycieli obecnie uczy w szkole? 
 

- W tej chwili w gimnazjum uczy dwudziestu 
trzech nauczycieli, w tym na stałe jest osiemna-
stu. Mamy też psychologa, pedagoga i nauczy-
cielkę prowadzącą terapię pedagogiczną. 

 

- Czy prowadzone są zajęcia pozalekcyjne? 
 

- Tak, nauczyciele prowadzą koła przedmioto-
we: historyczne, fizyczne, matematyczne. Jak                        
w każdej szkole są wycieczki, konkursy. Co roku 
organizujemy Tydzień Talentów, w czasie                            
którego uczniowie wystawiają swoje prace                         
plastyczne i wiersze, śpiewają, grają. Kończy się 
on galą z wręczeniem nagród. Corocznie                               
jest Maksymiliada, Dzień Patrona i Dzień                            
Japoński. ► 



7 

NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Szkoła posiada szczególnego Patrona… 
 

- Naszym Patronem jest św. Maksymilian Maria 
Kolbe. Niektóre osoby się dziwią: jak to święty jest 
Patronem szkoły? A to był bardzo fajny człowiek. 
Zrobił w życiu mnóstwo ważnych rzeczy. Wyobraź-
cie sobie, że pojechał do Japonii i nie znając języka, 
po sześciu tygodniach pobytu wydał gazetę                             
w języku japońskim—znalazł ludzi, którzy                             
przetłumaczyli jego myśli. Ten klasztor, który jest       
w Niepokalanowie, przed wojną był największym 
klasztorem katolickim na świecie. Podobne założył 
też w Japonii, Chinach i Indiach.  

fot. Mariola Siedlecka 

Uruchomił radio, próbował założyć telewizję. 
O takich ludziach jak on, mówi się „Szaleńcy                    
Boży”, gdyż robią rzeczy, które innym wydają się 
niemożliwe do zrobienia. Miał dwa doktoraty, 
znał kilka języków, grał w szachy, zaprojektował 
statek kosmiczny. Maksymilian był chory                                 
na gruźlicę i miał jedno płuco. Mimo tego przeżył 
czterdzieści siedem lat. Zmarł, jak wiecie,                               
w czasie drugiej wojny światowej poświęcając     
życie za swojego współwięźnia w niemieckim                         
obozie koncentracyjnym  w Auschwitz.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 

DZIAŁO SIĘ W GIMNAZJUM NR 2DZIAŁO SIĘ W GIMNAZJUM NR 2DZIAŁO SIĘ W GIMNAZJUM NR 2   

▲ IV Błoński Festiwal Nauki „Maksymiliada” odbył się                         
19 listopada 2016 r. W programie m.in. Smaki świata, wędrówki 
po mapie, survival, wystawa muszli, warsztaty mydlarskie.  

▲ Dzień Pluszowego Misia—prawie wszyscy uczniowie 
wzięli ze sobą, oprócz książek i zeszytów, pluszowego 
przyjaciela. 

▲ 29 listopada, jak co roku, odbył się Marsz Światła. Służył on 
upamiętnieniu rocznicy wybuchu powstania listopadowego.  

▲ W czasie Tygodnia Talentów—uczniowie przełamują 
nieśmiałość i prezentują swoje zdolności, np. artystyczne, 
kulinarne, literackie, a nawet fryzjerskie. ▪ 

fot. gim2blonie.edupage.org 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

fot. Mariola Siedlecka 

W STUDIU MUZYCZNYMW STUDIU MUZYCZNYMW STUDIU MUZYCZNYM   

Spotykamy się z p. Dorotą Ambroziak                                    
i p. Adamem Łuczakiem— opiekunami studia 
muzycznego oraz dwoma uczniami w Gimna-
zjum nr 2. Opowiadają nam o działalności      
szkolnego studia. 
 

- Zaczęło się od tego, że chłopcy, którzy mieli 
własny sprzęt nagłośnieniowy w domu, przynosili 
go do szkoły, aby nagłaśniać imprezy szkolne. 
Wiadomo, chłopcy kończyli szkołę, a my dalej 
mieliśmy potrzebę nagłaśniania. W pewnym                    
momencie pojawił się u nas Mateusz Kujawa,                     
który bardzo interesował się tym i powiedział,                       
że może powoli zaczniemy kupować  mikrofony, 
statywy, żeby mieć coś swojego. I wymyśliliśmy                     
z innym absolwentem Krzysztofem Kowalskim,                   
że kupimy perkusję. Za każdym razem tę perkusję 
składali i rozkładali, co było bardzo złe,                               
bo baliśmy się, że coś się zniszczy. Wtedy                        
wspólnie wymyśliliśmy, że możemy zrobić własne 
studio nagrań. Znaleźliśmy pomieszczenie.        
Chłopcy obliczyli, ile jest potrzebnych wytłacza-
nek od jajek, aby wyciszyć nasze studio. Zakupili 
je i młodzież pod opieką pana Adama Łuczaka 
własnymi rękami wykleiła nimi ściany i sufit tego 
pomieszczenia. Przed przyklejeniem na ścianie 
zapisali swoje imiona – ku pokrzepieniu serc i dla 
potomnych:) Trwało to ponad miesiąc. Później pan 
Adam razem z absolwentami stopniowo kupowali 
cały sprzęt.  

Zawsze największymi ekspertami są                              
uczniowie, bo to oni z tego korzystają. Starsi uczą 
młodszych. Trzech absolwentów, którzy brali 
udział w tworzeniu tego studia, poszło dalej                        
do technikum realizacji dźwięku i pracują w tym 
zawodzie. Zawsze kiedy potrzebujemy, bardzo 
nas wspierają. To, żeby tutaj działać w nagłośnie-
niu wcale nie trzeba być najlepszym uczniem,                     
ale trzeba mieć pasję. Każdy, kto chce robić coś 
ciekawego w tym zakresie, zwraca się do pana 
Adama. Zapraszamy również osoby spoza szkoły! 

Zawsze możemy polegać na naszych uczniach 
zajmujących się nagłośnieniem. Oni pierwsi                         
przychodzą, już dwie godziny przed imprezą, 
wszystko ustawiają, podłączają i po imprezie       
również zostają dwie godziny, aby sprzęt                          
przenieść i zabezpieczyć. To ogromna                                        
odpowiedzialność i finansowa, i fachowa, a oni to 
robią z ogromną chęcią. ▪ 

„Muzyka dziurawi niebo”. Charles Baudelaire 

 ▲ Pani Dorota Ambroziak uczy języka polskiego                                  
i dodatkowo opiekuje się studiem muzycznym. 

▲ Największymi ekspertami są uczniowie, bo to oni z tego 
korzystają. Starsi uczą młodszych.  

▲ Wśród naszych dziennikarzy znaleźli się chętni nauki 
obsługi sprzętu nagłośnieniowego. 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi”.  Tadeusz Kościuszko 

ŚLADAMI INSUREKCJI W WARSZAWIEŚLADAMI INSUREKCJI W WARSZAWIEŚLADAMI INSUREKCJI W WARSZAWIE   
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W niedzielę 23 kwietnia uczniowie z kółka                              
historycznego razem z opiekunem p. Jakubem                        
Bargłem brali udział w Pikniku Historycznym                            
organizowanym przez Muzeum Wojska Polskiego                     
z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Tadeusza                 
Kościuszki.  

Tadeusz Kościuszko był generałem, inżynierem 
wojskowym. Jest uznawany za bohatera narodowego 
Polski, Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz Białorusi.  

W czasie pikniku można było zobaczyć XVIII                     
i XIX- wieczne mundury oraz ubiory cywilne,                    
poznać techniki władania szablą i lancą, obserwować 
inscenizowane pojedynki z użyciem broni białej                             
i palnej, zapoznać się z obozowym życiem żołnierzy,                      
a także poczuć zapach czarnego prochu. Zainteresowa-
ni codziennością epoki mogli przeczytać starą gazetę 
przy filiżance herbaty w dawnej kantynie, przyjrzeć się 
pracy praczki czy wytwarzaniu papieru czerpanego 
zdobionego suszonymi ziołami i kwiatami. ▪ 
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WYDARZENIA 

„Wzbudzić potrzeba miłość kraju w tych, którzy dotąd nie wiedzieli nawet, że Ojczyznę mają”. Tadeusz Kościuszko  

DULAG 121DULAG 121DULAG 121   

Kolejnym miejscem, które odwiedzili                     

uczniowie z kółka historycznego było Muzeum 

Dulag 121 w Pruszkowie.  

Muzeum powstało w miejscu obozu                           

przejściowego, który został założony przez 

Niemców w czasie powstania warszawskiego 

dla ludności Warszawy i okolic.   

Wycieczka  miała na celu zapoznanie uczest-

ników z genezą powstania w Pruszkowie obozu 

Durchgangslager 121 oraz jego historią. W czasie 

spaceru przewodnik opowiadał o powstaniu 

warszawskim, a szczególnie o losach ludności 

cywilnej Warszawy w kontekście historii                         

lokalnej. ▪ 

fot. Jakub Bargieł  

udostępnienie fot. Jakub Bargieł  

POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!POLONEZA CZAS ZACZĄĆ!   

Poloneza czas zacząć - Podkomorzy rusza  
I z lekka zarzuciwszy wyloty kontusza,  
I wąsa podkręcając, podał rękę Zosi  
I skłoniwszy się grzecznie, w pierwszą parę prosi.  
... Brzmią zewsząd okrzyki:  
"Ach to może ostatni! patrzcie młodzi,  
Może ostatni, co tak poloneza wodzi!"  
(fragment Księgi XII poematu Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz”) 
 

W czwartek 27 kwietnia odbył się II Błoński 
Festiwal Poloneza i Innych Tańców Narodowych.  

Z powodu zimna i deszczowej pogody wyjątko-
wo skorzystaliśmy w gościnności p. dyr. Doroty 
Berlińskiej i odbył się on w sali gimnastycznej 
Gimnazjum nr 2, a nie jak dotąd—na Rynku. 

W Festiwalu brało udział dziesięć zespołów:                   
dwa z przedszkoli (Przedszkole Nr 2 i Przedszkole 
Nr 3), siedem ze szkół (SP1, SP2, Gimnazjum 1, 
Gimnazjum 2, LO) oraz grupa z DPS-u w Bram-
kach. Wszyscy zaprezentowali układy poloneza, 
ale także innych tańców narodowych, np. kujawia-
ka. Popisy podziwiała licznie zgromadzona                         
publiczność, złożona przede wszystkim z kolegów 
i rodzin występujących. 

Impreza finansowana była przez gminę Błonie                         
i powiat warszawski zachodni. Podczas Festiwalu 
towarzyszył nam pan burmistrz Zenon Reszka                          
i zastępca starosty powiatu warszawskiego                          
zachodniego, pan Paweł Białecki. Dziękujemy obu 
panom za obecność i pomoc przy organizacji                       
naszego Festiwalu. Kolejny już za rok! ▪ 

fot. Jakub Bargieł 

▲ Tak tańczyli uczniowie klas 4-6 naszej szkoły. 

▲ Swój taniec prezentuje grupa przedszkolna. 
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WYDARZENIA 

„Żadne miejsce nie powinno być dla ciebie milsze od Ojczyzny”. Cyceron 

KOCHAM CIĘ, BŁONIE!KOCHAM CIĘ, BŁONIE!KOCHAM CIĘ, BŁONIE!   

W piękne, słoneczne przedpołudnie 4 kwietnia 
nasi bohaterowie spotkali się na Rynku w Błoniu                   
z organizatorami akcji—uczniami i nauczycielami 
Gimnazjum nr 1. 

Już zanim zaczęła się gra, widać było wzrastają-
ce emocje uczestników. 

Wreszcie przedstawiciele klas piątych i szóstych 
SP1 i SP2 odebrali instrukcje gry i mapy, a także 
zostały przydzielone im kolory, na przykład:                         
brzoskwiniowy, perłowy, chabrowy, liliowy                          
lub turkusowy.  

I ruszyliśmy! Liczyła się świetna orientacja                           
w terenie i na planie Błonia oraz wiedza, czyli                       
znajomość naszego miasta „od podszewki”. Trzeba 
było dotrzeć na wybrany z planu przystanek 
(najlepiej przed innymi!), poprawnie i szybko                           
wykonać zadania przekazywane przez gimnazjali-
stów, a potem szukać następnego przystanka,                                   
i następnego, następnego… 

Kto zdobył najwięcej punktów, ten wygrywał—
zasada prosta jak na sprawdzianie z języka polskie-
go lub… z historii. I już wszystko wiadomo! 

Pierwsze miejsce wśród klas piątych wywalczy-
ła grupa żółta, czyli klasa 5b pod dowództwem                        
p. Jakuba Bargła—nauczyciela historii.                     

Na najwyższym podium wśród klas                      
szóstych stanęła grupa zielona - to jest klasa 6e pod 
egidą p. Marty Cybulskiej—nauczycielki języka 
polskiego. 

Jakby kto nie liczył, to trzecie miejsce musiała 
zająć klasa 5d, której wektorem była p. Agnieszka 
Zielińska—nauczycielka matematyki. 

 Nagrodą dla laureatów X Gry Miejskiej była                  
pizza i film "Dzieciak rządzi". Gratulujemy!!! ▪ 

3 

▲ Spotkaliśmy się na Rynku z organizatorami gry, a potem 
ruszyliśmy do akcji! 

▲ Zwycięska klasa 5b na trasie rajdu.  

▲ Jak po każdej dobrej zabawie, trzeba było posprzątać. 

fot. Mariola Siedlecka fot. Wojciech Hrydzewicz 

fot. Wojciech Hrydzewicz 

fot. Wojciech Hrydzewicz 

Bardzo dziękujemy Organizatorom Gry Miejskiej 
za dobrą zabawę i możliwość lepszego poznania 
naszego miasta! 
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WYDARZENIA 

W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

fot. www.blonie.pl fot. www.blonie.pl 

W XI Powiatowym Konkursie Pięknego Czytania wzięli udział: Ola, Asia, Mateusz i Piotrek. 

Naszą szkołę poznawały wiosenne „Kotki” z Przedszkola nr 2 „Promyczek”. 

Burmistrzowie z różnych stron Polski zwiedzali naszą szkołę. Odwiedzili uczniów w klasach,                        
gabinetach terapeutycznych oraz Szkolną Telewizję „Korczak TV”. Oglądali pokaz poloneza. 

fot. Aneta Domuracka fot. Aneta Domuracka 

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

„Tyle Zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie”.  ks. Jan Twardowski 

WIELKANOC WOKÓŁ NASWIELKANOC WOKÓŁ NASWIELKANOC WOKÓŁ NAS   

WARSZTATY WIELKANOCNEWARSZTATY WIELKANOCNEWARSZTATY WIELKANOCNE   

W WIELKANOCNYM NASTROJU W WIELKANOCNYM NASTROJU W WIELKANOCNYM NASTROJU    

O, ZAJĄCZKU!O, ZAJĄCZKU!O, ZAJĄCZKU!   
☺ Przychodzi zając do jeża fryzjera i mówi: 

- Poproszę na jeża. 
Na to jeż odpowiada: 
- No to wskakuj.  

☺ Zając przychodzi do cukierni. Widzi marchewko-

we ciasto. 
- Ile kosztuje 1 kg ciasta? 
- 50 zł. 
- A ile okruszki? 
- Okruszki są za darmo. 
- Acha, to poproszę 2 kilogramy okruszków.  

☺ Przychodzi pierwszego dnia zając i mówi do 

sprzedawcy: 
- Poproszę kilo marchewek. 
Drugiego dnia znów przychodzi zając i mówi: 
- Poproszę kilo marchewek. 
Trzeciego dnia znów przychodzi zając i mówi: 
- Poproszę kilo marchewek. 
Aż w końcu sprzedawca się zdenerwował: 
- Jak jeszcze raz przyjdziesz i poprosisz o kilo                 

marchewek, to przybiję cię gwoździami do ściany! 
Czwartego dnia przychodzi zając i mówi: 
- Czy są gwoździe? 
- Nie ma. 
- To poproszę kilo marchewek. ▪ 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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NASZE PRACE 

Alleluia, it’s Easter time! Happy Easter!  

KARTKA WIELKANOCNA PO ANGIELSKUKARTKA WIELKANOCNA PO ANGIELSKUKARTKA WIELKANOCNA PO ANGIELSKU   
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NASZE SPRAWY 

Warszawa—największe miasto Polski liczy ok. 1,8 mln mieszkańców. Jak duże są największe metropolie świata? 

WIELKA METROPOLIAWIELKA METROPOLIAWIELKA METROPOLIA   

▲ Delhi – dawna stolica Indii (ok.. 22 mln mieszkańców). 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

▲Tokio—metropolia stołeczna Japonii, największa                             
na świecie. Liczy około 38 milionów mieszkańców. ▪ 

▲Dżakarta—stolica i największe miasto Indonezji. Ma około 
30 milionów mieszkańców. 

▲Seul—stolica Korei Południowej (ok. 22,5 mln ludności). 

fot. Richard Brown CC BY-SA 3.0 fot. Kevin Aurell Copyrighted free use  

fot. flickr fot. Lokanthia 

Czy wiecie, że w styczniu wniesiono                              
do Sejmu projekt, aby Warszawa przyłączyła                    
do siebie ponad trzydzieści sąsiednich gmin?   
W ten sposób stałaby się „wielką metropolią 
warszawską”.  

Projekt ten wzbudzał wiele kontrowersji.   
Ostatecznie wycofano go 28 kwietnia. 

Mieszkańcy i władze gmin obawiali się, że 
zmiana mogłaby doprowadzić do ograniczenia 
ich niezależności.  

Jakie są plusy mieszkania w wielkim mieście? 
1. Łatwiej znaleźć pracę.  
2. Jest łatwiejszy dostęp do szkolnictwa na 

różnych poziomach, do teatru, kina, itp. 
3. Łatwiejszy dostęp do opieki medycznej. 

Jakie są minusy mieszkania w wielkim mieście? 
1. Duże zanieczyszczenie powietrza.  
2. Problemy z przemieszczaniem się (korki na 

drogach). 
3. Tłok. 
4. Hałas. 
5. Droższe życie. 
6. Duża ilość odpadów. 
7. Poczucie anonimowości. 
8. Większa przestępczość. 

Jak sami widzicie, można przypuszczać, że 
wielka metropolia niesie ze sobą więcej minusów 
niż plusów. A jak wyglądają cztery największe                 
metropolie świata? Zapraszamy do obejrzenia 
poniższych zdjęć. 
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RECENZJE 

Podróże kształcą. Także te odbywane w czasie. 

GODZINA PĄSOWEJ RÓŻYGODZINA PĄSOWEJ RÓŻYGODZINA PĄSOWEJ RÓŻY   
Autorką książki „Godzina pąsowej róży” jest 

Maria Krüger. Główną bohaterką jest czternasto-
letnia Anda, która mieszka z rodzicami                                 
w Warszawie i ma dwoje starszego rodzeństwa: 
Zbyszka i Ewitę. 

Dziewczynka wybierała się na basen, przymie-
rzała nowe dżinsy. Chciała je wypróbować               
i zaczęła skakać po całym pokoju. Przypadkiem 
rozbiła zdjęcie ciotki Eleonory trzymającej różę. 
Podczas sprzątania szkła z podłogi skaleczyła się 
w palec, a kropla krwi spadła na różę z fotografii. 
Na ścianie wisiał stary zegar po ciotce, który                       
wybił godzinę szóstą piętnaście. Anda postanowi-
ła, że cofnie wskazówki zegara. Później okazało 
się, że nie tylko cofnęła czas, lecz przeniosła się       
do kwietnia roku 1880. Anda nie mogła się                         
przyzwyczaić do życia w dawnych czasach.                        
Rodzina i znajomi uważali ją za całkiem inną oso-
bę. Spotykały ją różne przygody. Jej mieszkanie 
znajdowało się na innej ulicy i było większe. Miała 
kucharkę i gosposię. Jej rodzice byli bogatsi. 
Chciała jeszcze raz nakręcić zegar i tym razem 
przeniosła się do lipca tego samego roku.  

Okazuje się, że jej siostra Ewita jest narzeczoną 
Dorosza.  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. coczytamy.blogspot.com 

W swoich przygodach dowiaduje się                            
o starych zwyczajach, o których wcześniej                                
nie miała pojęcia. Zostaje druhną na ślubie swojej 
siostry. Jedzie razem z Genowefcią do ciotki Eleono-
ry, aby ponownie nakręcić zegar. Tym                          
razem staje się starsza o dwadzieścia lat. Zegar się 
psuje, a gdy go naprawiają, ma już                           
męża i czwórkę dzieci...  

Jak potoczą się dalsze losy Andy? Czy uda jej się 
wrócić do swoich czasów? Dowiecie się tego, gdy 
przeczytacie tę książkę—polecam!  

Paulina Nowicka 

KLEMEK I KLEMENTYNKAKLEMEK I KLEMENTYNKAKLEMEK I KLEMENTYNKA   

„Klemek i Klementynka” Marii Krüger                         
to powieść historyczna z czasów powstania                          
kościuszkowskiego. Jej tytułowymi bohaterami               
są jedenastoletnie bliźnięta, które uczestniczą      
w wydarzeniach wiosny 1794 roku. Akcja toczy 
się w Warszawie, która przygotowuje się do                    
obrony przed rosyjskim wojskiem. 

Dzieci, ciekawe świata i przygód, koniecznie 
chcą brać udział we wszystkich wydarzeniach. Nie 
zważają na żadne niebezpieczeństwa, a podczas 
akcji sypania okupów spotyka je przygoda, która 
czyni z nich bohaterów.  

Dzięki przeczytaniu tej powieści możecie cofnąć 
się w czasie do osiemnastowiecznej Warszawy                          
i razem z bohaterami przeżywać niespotykane dziś 
na co dzień przygody.  

Książka dostępna jest w naszej bibliotece                       
szkolnej.   

Jakub Wojciechowski 
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W ŚWIECIE LEGEND 

Klechda – podanie ludowe wiążące się z miejscowymi wierzeniami, obyczajowością i tradycjami kulturalnymi.  

KLECHDY DOMOWEKLECHDY DOMOWEKLECHDY DOMOWE   
Sięgając po książkę „Klechdy domowe”,                   

spodziewałem się długich opowieści. Niepodzie-
wanie okazała się ona przepięknym zbiorem krót-
kich legend o naszym kraju od morza aż po Tatry.  

Każdy znajdzie w niej coś dla siebie. Miłośnicy 
swojego regionu mogą znaleźć opowieści właśnie                    
o nim. Dziewczyny pewnie wybiorą te o książętach 
i królewnach. Ktoś, kto kocha fantastykę,                      
będzie zachwycony Panem Twardowskim                               
i diabłami. Jeszcze inni pójdą śladem znanych                     
im nazw z wycieczek lub wakacji. Moim kluczem     
w znalezieniu ulubionych legend było morze                             
i Mazury, a przede wszystkim wyraz „ryba”.                 
Trochę śmieszne, ale dlaczego nie? Zawsze, kiedy 
znajdę się w ulubionym Pucku, oprócz podziwiania 
otwartego morza, będę wypatrywał baśniowego 
węgorza, którego puccy rajcy przykuli łańcuchem 
do brzegu, aby im nie uciekł, kiedy odmówili mu 
miejsca w herbie miasta, obok lwa i łososia. Nad 
Bałtykiem uwielbiam flądry—ryby, które wyglą-
dem przypominają mi piratów. Kiedy następnym 
razem zobaczę je u rybaków, przypomnę sobie      
opowieść o zarozumiałej stormie, której zamiarem 
było zostać królową ryb. Zaproponowała, aby wład-
cą została ta ryba, która pierwsza przypłynie                      
do przystani na Helu, w białym fartuchu. Gdy kró-
lem został pospolity śledź o białym brzuszku, tak 
się skrzywiła, że została na wieki z krzywym 
pyszczkiem. Możecie wierzyć tej legendzie—flądra 
ma naprawdę krzywy pyszczek.  

Gdy znad morza przypłyniemy na Mazury,                    
możemy podziwiać sieję—rzadką, drogą mazurską 
rybę. Gdyby nie książka nie wiedziałbym, że spro-
wadził ją do Polski Włoch o wyrafinowanym guście 
kulinarnym. Kiedy znudziły mu się nasze polskie 
ryby, zapragnął siei. Tylko diabeł mógł sprawić,                      
by sieja była szczęśliwa w naszych jeziorach. Doszło 
do zakładu, w którym przegrał diabeł i z zemsty 
rzucał rybami z całej siły w wody jeziora tak, że         
zalały się krwią. Tak opowiada legenda, ale                       
naprawdę sieja wyjęta z wody, dusi się i staje się 
czerwona.  

Kto lubi ryby, zdziwi się, że zapomniałem o 
szczupaku. Otóż nie, o nim też krążą bajdy. Jeżeli 
będziecie kiedyś blisko Kruszwicy (tej od Mysiej 
Wieży), musicie wiedzieć, że w prastarych wodach 
żył tu stary szczupak—rabuś. Nie gardził nawet 
najmniejszą rybką, gdy tymczasem rybacy przymie-
rali  głodem.  W  dzień  polował,  w nocy chował się  

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

w jamie pod Mysią Wieżą. Pewnej zimy lód             
uwięził wielką rybę. Rybacy zabili potwora. 
Oprócz zapasu mięsa i oleju znaleźli w jego            
brzuchu wiele drogocennych przedmiotów,                
które przyniosły im bogactwo. Jeziora zapełniły 
się znów wszelkim rodzajem ryb. Kiedy będę nad 
Gopłem, przypomnę sobie legendę nie tylko                        
o królu Popielu, ale też o tym żarłocznym                
szczupaku.  

Zwieńczeniem  tych „rybich” legend jest poda-
nie o królu ryb wyglądem przypominającym                     
suma. Bardzo troszczył się o poddanych, uwalniał 
ich z rybackich sieci, czasami niszcząc je, a nawet 
przewracając łodzie. Rozgniewani rybacy                             
postanowili złowić króla ryb i go zabić. Złowiony 
władca zapowiedział, że za taką zniewagę żadna 
ryba nie wpłynie do ich sieci. Przestraszeni rybacy 
postanowili łańcuchem przywiązać rybę do mostu 
łączącego dwa brzegi. Niektórzy mówią,                             
że widzieli królewskiego suma, który pływa pod 
mostem i czuwa nad swoimi poddanymi.  

Wszystkie przeczytane legendy pozostają                        
w pamięci. Mam wrażenie, że wszędzie, gdzie się 
zatrzymam, mogę usłyszeć ciekawą historię                        
o miejscu, w którym się znajduję. Mocniej zdałem 
sobie sprawę, że nie jestem znikąd. Mój kraj ma 
własne legendy pełne zaczarowanych miejsc,                     
boginek, podstępnych diabłów i rybich władców. 

 

Michał Firsiuk 
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W ŚWIECIE LEGEND 

„Słaba pamięć pokoleń utrwala legendy”. Stanisław Jerzy Lec 

O PIAŚCIE I POSTRZYŻYNACH SIEMOWITAO PIAŚCIE I POSTRZYŻYNACH SIEMOWITAO PIAŚCIE I POSTRZYŻYNACH SIEMOWITA   

Piast był ubogim chłopem, który miał syna                      
Siemowita i żonę Rzepichę. Mieszkał na ziemiach 
księcia Popiela. Aby wybudować własne gospo-
darstwo, musiał zaciągnąć u pana pożyczkę.                   
Robiąc koła dla Popiela, spłacał dług. 

Piast martwił się, bo zbliżały się postrzyżyny                      
jego syna, a oni nie mieli czym poczęstować gości.  
Ustalili z żoną, że wyprawią uroczystość                            
po żniwach. 

Niestety lato było zimne i mokre, dlatego zboże 
zgniło. Piast natomiast zaczął chorować i wszystkie 
jego obowiązki przejął syn.  

Pewnego dnia, gdy Siemowit wracał z drewnem 
do domu, spotkał na swojej drodze dwóch wędrow-
ców. Rzepicha zaprosiła ich na postrzyżyny.                     
Martwiła się jednak, że nie ma ich czym poczęsto-
wać. Wędrowcy uspokoili gospodynię, że tyle                
jedzenia wystarczy, a następnie ostrzygli Siemowi-
ta. I nagle na stole pojawiło się masę jedzenia.                     
Rozmnożył się placek i ryby. Pojawiło się mięso                      
i owoce.  

 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Goście wołali: 
- Razem z gośćmi do domu Piasta weszła do-

bra nowina. Siemowit zostanie księciem! 
Rzeczywiście, gdy chłopiec dorósł, został                    

księciem.  
Mateusz Kobierecki  

▲ Postrzyżyny były obrzędem, w trakcie którego                         
siedmioletni chłopiec przechodził spod opieki                  
matki pod opiekę ojca.  

LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM LEGENDA O SMOKU WAWELSKIM    

Dawno, dawno temu, gdy polskimi ziemiami 
rządził król Krak, poddanym żyło się dobrze                               
i spokojnie—do czasu, kiedy zaczęły ginąć owce. 

Na początku wszyscy myśleli, że ktoś te owce             
kradnie. Później zaczęły ginąć także panny.                            
Okazało się, że owce i panny porywał smok, który 
zamieszkał w grocie pod zamkiem. 

Ludzie zaczęli się bać. Matki na próżno                       
ostrzegały córki, by nie chodziły nad Wisłę. Jednak 
to nie pomogło. Panny nadal uciekały z domów,   by 
zobaczyć smoka i już nigdy nie wracały. Całe króle-
stwo naradzało się, jak pozbyć się bestii. 

Królewna postanowiła, że wyjdzie za mąż                        
za tego, kto zgładzi smoka. Gdy król rozgłosił tę 
wiadomość na cztery strony świata, szybko                       
znalazło się wielu śmiałków gotowych pokonać 
straszną bestię. Jednak, kiedy zobaczyli smoka, ucie-
kali w popłochu.  

Jedynie Szewczyk Dratewka miał plan                                  
na pokonanie potwora. W baranią skórę nasypał 
siarki, zszył i rzucił smokowi. Gdy ten zjadł barana, 
to z jego paszczy buchnęły płomienie i poczuł     
wielkie pragnienie. 

Siedem lat pił wodę, nie mogąc go ugasić.                          
W końcu ósmego roku pękł z przepicia. Dratew-
ka poślubił księżniczkę i choć był królem, szył 
buty swoim poddanym. 
 

Mateusz Kobierecki  

▲ Legendarny smok żył w Smoczej Jamie u podnóża 
wzgórza wawelskiego w Krakowie. 

rys. Mateusz Kobierecki 
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W ŚWIECIE LEGEND 

SZKLANA GÓRASZKLANA GÓRASZKLANA GÓRA   

Na szczycie Szklanej Góry stał błyszczący                      
w promieniach słońca złoty zamek. Mieszkała                         
w nim  piękna królewna. Zamek był jej więzie-
niem. Tak ją ukarał ojciec, bo nie chciała poślubić 
władcy sąsiedniej krainy—starego, bogatego                         
i okrutnego księcia.  

Wielu rycerzy próbowało odbić królestwo.                  
Nikomu to się jednak nie udawało.  

Pewnego dnia królewna wyjrzała przez okno                    
i zobaczyła nie rycerza, ale zwykłego żaka. Słyszał 
on nieraz o królewnie i postanowił ją uwolnić. 
Miał już plan, jak ją uratować.  

Najpierw poszedł do lasu upolować rysia                        
i przyczepił sobie jego pazury do rąk i nóg.                           
Następnie zaczął się wspinać na Szklaną Górę.  
Było to bardzo trudne zadanie, bo ostre pazury 
raniły go do krwi, a słonce bardzo oślepiało.                      
Wieczorem był już w połowie drogi, ale zabrakło 
mu sił i postanowił—uczepiony nad przepaścią—
przespać się do rana. 

Kiedy się obudził, zauważył, że nad jego głową 
lata wielki ptak.   

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

Niewiele myśląc, żak złapał ptaka, a ten uniósł 
go na szczyt Szklanej Góry. Gdy królewna go                      
zobaczyła, rzuciła mu się na szyję. 

Niedługo stary król zginął, a żak został nowym                      
władcą, który rządził mądrze  i sprawiedliwie. 

 

Mateusz Kobierecki  

CZY ZNASZ CZY ZNASZ CZY ZNASZ WARSZAWSKIE LEGENDY? 

 
Wybierz poprawne odpowiedzi na pytania: 
 

1. Ile dukatów otrzymał Lutek od Złotej                       
Kaczki? 

A. Dziesięć. 
B. Sto. 
C. Tysiąc. 
 

2. Jaki warunek postawiła Złota Kaczka Lutko-
wi, dając mu pieniądze? 
A. Miał wydać je jednego dnia, ale tylko na 

swoje potrzeby. 
B. Miał ich nie wydawać. 
C. Miał wydać je na cele dobroczynne. 
 

3. Jak wyglądała Syrena mieszkająca w Wiśle? 
A. Była pół-kobietą, pół-ptakiem. 
B. Była pół-kobietą, pół– wężem. 
C. Była pół-kobietą, pół-rybą. 
 

4. Dokąd rybacy zamierzali zawieźć Syrenę? 
A. Do Krakowa. 
B. Do Płocka. 
C. Do Czerska. 

5. W jakim mieście znajdowała się kuźnia                    
Melchiora Ostrogi?  
A. W Olkuszu. 
B. W Gnieźnie. 
C. W Warszawie. 
 

6. Jakie były imiona dzieci—bohaterów                         
legendy o Bazyliszku? 
A. Andzia i Staszek. 
B. Halszka i Maciek. 
C. Wanda i Krak. 
 

7. W jaki sposób zginął Bazyliszek? 
A. Popatrzył na swoje własne odbicie. 
B. Został ugodzony mieczem przez Jana                     

Ślązaka.  
C. Utopił się w Wiśle. 
 

8. Jak powstał Kościół Panny Marii? 
A. Wyłonił się z Wisły. 
B. Wybudował go nadwiślański młynarz. 
C. Wybudował go zakonnik przybyły                                 

z Płocka. 
 

Ciekawostka: Postać legendarnego Bazyliszka została  
wykorzystana przez J. K. Rowling w książce „Harry Potter 
i Komnata Tajemnic”. 

Ilustracja z książki „Szklana Góra” 
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CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   



21 

MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

SPACERKIEM PO WARSZAWIESPACERKIEM PO WARSZAWIESPACERKIEM PO WARSZAWIE   

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

Rozwiążcie łamigłówkę.  Odczytajcie i zapiszcie hasło. 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania  łamigłówki z poprzedniego numeru: 

 

      1           

    2            

  3            

  4              

5               

  6             

7               

      8           

  9               

                1 D E R M A T O L O G 

          2 D I A B E T O L O G       

              3 K A R D I O L O G     

4 T R A N S F U Z J O L O G           

            5 S T O M A T O L O G     

          6 L E C Z Y                 

            7 P E D I A T R A         

        8 I N T E R N I S T A         

        9 N E U R O L O G             

                10 W E T E R Y N A R Z 

        11 O K U L I S T A             

              12 G E R I A T R A       

1—Zygmunt III … to król, który przeniósł stolicę                    
z Krakowa do Warszawy; 

2—… Kultury i Nauki jest najwyższym budynkiem   
w Polsce; 

3—herb Warszawy; 

4—jedna z najmniejszych dzielnic Warszawy,                             
jej nazwa pochodzi od fabryki ciągników, nazwanej 
imieniem  bohatera książki H. Sienkiewicza „Quo 
vadis”; 

5—Letnia Rezydencja Króla Stanisława Augusta                              
z Pałacem na Wodzie; 

6—najdłuższa rzeka Polski, przepływa przez                        
Warszawę; 

7—dzielnica z Pałacem Króla Jana III Sobieskiego; 

8—drugi człon nazwiska obecnej prezydent stolicy; 

9—część prawobrzeżnej Warszawy otoczona   
mroczną legendą. 

Hasło: …………………………………… 

 

Opracował Piotrek Siedlecki. 
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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:    

   

„Bez deszczu nic nie rośnie. Zacznij doceniać burze w swoim życiu”. 
 

C. S. Lewis 

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. 

Jak nazywa się ten ptak? Czego jest                            
symbolem? 

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

Podajemy rozwiązanie marcowej zagadki                               
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia Szkołę                        
Powszechną nr 2. Obecnie w budynku tym mieści 
się Gimnazjum nr 2. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Adam Olszewski 


