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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 A potem trzeba będzie zdać egzamin—wywiad                      
z Panią dyrektor Aldoną Cyranowicz 
 

4 Co robi nauczyciel w czasie wakacji? - wywiady                               
z nauczycielami, humor 
 

6 Wakacje w obiektywie ☺ 
 

7 Ziemia lodu i ognia—spotkanie podróżnicze z Panią 
Jadwigą Zaczyńską 
 

9 Najtrudniejszy mecz—wywiad z piłkarzem—Panem 
Marcinem Budzińskim  
 

10 Podróż do Ameryki 
 

11 Hej, Bieszczady, jakie cudne! 
 

11 Nasze wakacyjne fotki  
 

12 To były świetne wakacje! 
 

13 Każdy może być van Goghiem! 
 

14 Wyprawa życia 
 

16 Na polu bitwy 
 

17 Rowerem do szkoły! 
 

17 Jak kibicować to historycznie! 
 

18 O co tu chodzi? - wycieczka do Centrum Nauki                    
Kopernik 
 

19 Uwierz w siebie! 
 

20 Charakteryzacja filmowa 
 

21 W szkole—łamigłówka 
 

22 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Tak się bawiliśmy na pierwszym turnusie półkolonii 
„Lato w mieście 2017” w naszej szkole.  
(fot. Marta Marjańska) 

 

Witam Was serdecznie w kolejnym numerze 
gazety szkolnej! 

Mam na imię Michał, chodzę do szóstej                     
klasy, interesuję się sportem, a w przyszłości 
chciałbym zostać dziennikarzem sportowym.            
W tym numerze będziecie mogli przeczytać mój 
pierwszy samodzielnie przeprowadzony                         
wywiad—z piłkarzem Panem Marcinem                         
Budzińskim.  

Na początku jednak przedstawiamy Wam 
naszą rozmowę z Panią dyrektor Aldoną                      
Cyranowicz na temat tego, co czeka nas                                   
w nowym roku szkolnym—jakie zmiany,                      
projekty i remonty. Powiemy Wam też,                                
co porabiali w czasie wakacji niektórzy nasi           
nauczyciele i uczniowie, jak również dokąd 
chcielibyśmy wybrać się w podróż swojego                  
życia.  

Oczywiście, jak zawsze w naszej gazetce      
sporo spraw szkolnych—wycieczek, akcji                                  
i działań.  

Pamiętaliśmy także, że bardzo lubicie czytać 
humor oraz rozwiązywać zagadki i łamigłówki. 

Już więc nie przedłużam, tylko zapraszam 
Was do czytania!  

 
Redaktor naczelny: 
Michał Firsiuk (6c) 

▲ Pamiętacie? Tak 4 września przywitaliśmy nowy rok szkolny. 

fot. Mariola Siedlecka 
fot. Iwona Kępka 

 

NOWI NAUCZYCIELE W NASZEJ SZKOLE: 
 

 p. Anna Błachnio—chemia; 

 p. Krystian Ciszewski—język niemiecki; 

 p. Rafał Herman—język angielski; 

 p. Agnieszka Jaśniak—język angielski; 

 p. Milena Jędrzejewska—wychowanie fizyczne, 
rehabilitacja, gimnastyka korekcyjna; 

 p. Joanna Kowalczyk—nauczyciel                          
wspomagający; 

 p. Anita Lewandowska—nauczyciel                             
wspomagający; 

 p. Dominika Moszczyńska  - fizyka; 

 p. Karolina Miązek—matematyka; 

 p. Urszula Przygoda—edukacja wczesnoszkolna; 

 p. Jacek Wolszczak—edukacja wczesnoszkolna. 
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WYDARZENIA 

„Najważniejszy w każdym działaniu jest początek” - Platon 

A POTEM TRZEBA BĘDZIE ZDAĆ EGZAMIN...A POTEM TRZEBA BĘDZIE ZDAĆ EGZAMIN...A POTEM TRZEBA BĘDZIE ZDAĆ EGZAMIN...   

Na temat wakacji i nowego roku szkolnego        
rozmawiamy z Panią Dyrektor Aldoną                               
Cyranowicz. 

- Co Pani Dyrektor robiła w wakacje? 

- Na początku sierpnia byłam z rodziną i psem        
w Bieszczadach. Trafiłam na bardzo dobrą pogodę. 
Odpoczywałam w pięknym rejonie, w okolicach 
Komańczy. Poza tym ciężko pracowałam w szkole. 
Organizowaliśmy półkolonie, dużo się działo                    
w sferze remontowej. Zauważyliście, co zostało    
zrobione? 

- Daszek przy zielonej klasie. W niektórych      
salach są dziwne rury. 

- Tak, to jest wentylacja. Była zrobiona                                
klimatyzacja w sali informatycznej. Urządziliśmy 
salę fizyczno—chemiczną. Niektóre klasy zostały                        
pomalowane. 

- Jakie będą w tym roku projekty? 

- Nadal realizujemy duży projekt unijny, który 
rozpoczął się w ubiegłym roku. W ramach niego 
prowadzonych jest wiele zajęć dodatkowych—
zarówno wyrównawczych, jak i rozwijających                    
zainteresowania uczniów. To są między innymi 
Wasze warsztaty dziennikarskie, ale też zajęcia                     
medialne, historyczne, astronomiczne, języka                      
angielskiego, koła eksperymentalne... Zaczynamy 
także realizować nowy projekt, w ramach                             
programu mPotęga. Będziemy m.in. przygotowy-
wać „wyprawę życia”. Polegać ona będzie                               
na działaniach międzyprzedmiotowych dotyczą-
cych wybranych krajów świata. Będziecie,                              
na przykład, przeliczać kilometry, planować koszty, 
czas wyprawy, najwygodniejsze środki transportu, 
zapoznawać się z kuchnią, kulturą, muzyką                        
mieszkańców innych państw. Na koniec będzie          
prezentacja Waszych dokonań. 

- Co jeszcze jest planowane? 

- Będziemy dokonywać zmian w Statucie Szkoły 
i stąd pomysł z przeprowadzaniem debat                                
w poszczególnych ciągach klas. W związku                                
z reformą pojawią się też w szkole podstawowej 
elementy wolontariatu.  Na koniec ósmej klasy za 
udział w wolontariacie będzie można otrzymać                                    
na świadectwie odpowiedni wpis, co przełoży się 
na dodatkowe punkty, które mogą okazać                                 
się ważne przy dostaniu się do wymarzonej szkoły. 

- Czy w tym roku będą półkolonie? 

- Tak, oczywiście! Ferie zimowe w tym roku 
szkolnym będą szybko, bo już od 15 stycznia,                    
dlatego już niedługo nauczyciele zajmą się                           
organizacją półkolonii. 

- Jakie jeszcze remonty będą przeprowadzone 
w szkole? 

- Na ten rok nie ma planowanych dużych                   
remontów. Powoli przygotowujemy się do 
ogromnej inwestycji, jaką będzie budowa nowej 
sali gimnastycznej. Obecna sala zostanie zburzona 
i na jej miejsce powstanie nowa, prawdopodobnie 
składająca się z trzech części. W każdej z nich   
będzie mogła ćwiczyć jedna klasa. Dodatkowo  
chcielibyśmy, aby było podwyższenie, na którym 
będzie można wystawiać przedstawienia                            
teatralne. W czasie budowy nowej sali                                      
gimnastycznej lekcje wychowania fizycznego                       
będą odbywać się na korytarzach, boiskach                          
szkolnych, ale również w Centrum Sportu                                    
z basenem, które do tego czasu powinno już                       
powstać. 

- Co jeszcze się zmieniło? 

- W czwartej klasie jest zupełnie inny program 
nauczania niż był dotychczas. Na przykład                        
zamiast trzech godzin przyrody są tylko dwie. 
Mamy siódme klasy, których nie było,  i nowe 
przedmioty: chemię, fizykę, geografię i biologię. 
W ósmej klasie jeszcze dojdzie wiedza                                      
o społeczeństwie i edukacja dla bezpieczeństwa. 
A potem trzeba będzie zdać egzamin. ▪ 

▲ Pani dyrektor na uroczystości rozpoczęcia roku                          
szkolnego. 

fot. sp2blonie,edupage.org 
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WYDARZENIA 

„Nie jestem już tą samą osobą co dawniej, od kiedy widziałam księżyc po drugiej stronie świata” - M. Rademacher 

CO ROBI NAUCZYCIEL W CZASIE WAKACJI?CO ROBI NAUCZYCIEL W CZASIE WAKACJI?CO ROBI NAUCZYCIEL W CZASIE WAKACJI?   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Na lekcji języka polskiego podjęliśmy pracę                   
zespołową metodą projektu. Naszym celem było 
odkrycie, co robi nauczyciel w czasie wakacji.   

Wylosowaliśmy imiona i nazwiska nauczycieli,                 
z którymi mieliśmy przeprowadzić wywiady                      
na ten temat. Oto wyniki naszej pracy! 

NA SKRZYDŁACH ŻAGLI 

Na temat wakacji rozmawiamy z Panią                                 
wicedyrektor Moniką Malik. 

 

- Gdzie Pani dyrektor była na wakacjach ? 
 

- Tradycyjnie, jak co roku, spędzałam wakacje 
na Mazurach, z całą rodziną na łódce, żeglując         
przy Wielkim Szlaku Jezior Mazurskich.                           
Uwielbiam żeglować, lubię jak wieje. 

 

- Jak Pani podobały się te wakacje ? 
 

-  W tym roku wyjątkowo moje wakacje trwały 
tylko dwa tygodnie, bo tak naprawdę cały sierpień 
spędziłam tutaj w szkole, przygotowując ją do tego, 
żebyście mieli wszystko gotowe na wrzesień.                    
Te wakacje były więc spędzone inaczej niż zwykle, 
ale podobały mi się.  

 

- Gdyby Pani wygrała pięćdziesiąt tysięcy             
złotych, to gdzie by Pani pojechała? 

-  Zwiedziłabym Grecję - wszystkie wyspy                     
greckie od strony morza, czyli pływając żaglówką 
od wyspy do wyspy. Mam nadzieję, że kiedyś to 
moje marzenie zrealizuję.  

 

Rozmawiały: Oliwia Karaś, Wiktoria Scencelek,                                          
Milena Kuchta, Maja Rosińska (6c) 

GDZIE OLIWA WYPŁYWA... 

Rozmawiamy z p. Ireną Tekieniewską. 
 

- Gdzie Pani spędziła wakacje? 
 

- Wakacje spędziłam nad morzem w Gdańsku-
Oliwie oraz w swoim ogrodzie. 

 

- Czy pogoda dopisała? 
 

- Pogoda była bardzo przyjemna—temperatura 
około 20 stopni, nie było żadnych opadów. 

 

- Jakie ciekawe miejsca Pani zwiedziła? 
 

- Podczas wyjazdu chodziłam na spacery plażą 
do Sopotu, bywałam na „Monciaku”, w parku                         
w Oliwie, na koncertach w Katedrze Oliwskiej,                       
jeździłam do Gdyni i odwiedzałam stragany                          
na Jarmarku Dominikańskim. 

 

- Czy tęskniła Pani za szkołą? 
 

- Odpowiem w ten sposób: bardzo dobrze                        
wypoczywałam (śmieje się). 

 

- Które z miejsc odwiedzonych przez Panią                         
w te wakacje poleciłaby Pani i dlaczego? 

- Poleciłabym wszystkim każde miejsce, które 
odwiedziłam, z racji wyjątkowej urody, atmosfery, 
a przede wszystkim w związku z bliskości morza. 

 

- Czy tegoroczne wakacje można uznać                      
za udane? 

 

- Z całą pewnością były to bardzo udane                     
wakacje. 

 

Rozmawiały: Kinga Rogoza i Paulina Nowicka (6c) 

fot. Gdaniec CC BY 3.0 

fot. Czu– Czu PL CC0 
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

U ŚPIĄCYCH RYCERZY 

Rozmawiamy z p. Martą Cybulską. 
 

 - Pani Marto, gdzie była Pani na wakacjach? 
 

 - Pojechałam w góry. 
 

 - Lubi pani jeździć w góry? 
 

 - Bardzo lubię. 
 

 - W jakich górach Pani była? 
 

 - Byłam w Tatrach, Pieninach oraz w Górach                      
Stołowych. 

 

 - A weszła Pani na jakiś szczyt? 
 

 - Weszłam na Giewont. Do końca życia                        
zapamiętam tłum ludzi, jaki tam widziałam. 

 

- Co jeszcze Pani robiła? 
 

- Pieliłam ogródek i nadrabiałam zaległości                      
w lekturach szkolnych. 

 

Rozmawiali: Mateusz Kobierecki,  Paweł Miszczuk, 
Bartosz Leszko (6c) 

POD BABIĄ GÓRĄ 

Rozmawiamy z p. Izabelą Łuczak. 
 

- Gdzie Pani była na wakacjach? 
 

-  W czasie wakacji byłam w Zawoi. To jest                       
najdłuższa wieś w Polsce, ma piętnaście kilometrów 
długości, znajduje się w Beskidzie Żywieckim                           
u podnóża Babiej Góry. Pojechałam również                        
do Zakopanego. 

 

- Co Pani tam porabiała? 
 

- Chodziłam po górach—trochę. Ponieważ mam 
małe dzieci, to musiałam je nosić, więc te spacery 
nie były bardzo długie. Mieliśmy świetny domek                     
z placem zabaw, więc się relaksowałam. Troszkę 
pozwiedzaliśmy, no i oczywiście odwiedziliśmy 
Energylandię—jednak ze względu na tłum ludzi to 
była największa porażka tych wakacji. 

 

- Czy te wakacje Pani się podobały? 
 

- Bardzo mi się podobały i tak myślę, co tu                      
zrobić, żeby pojechać w góry jeszcze raz, najlepiej 
już teraz, zaraz. Po prostu odpoczęłam. 

 

- Gdyby Pani wygrała pięćdziesiąt tysięcy                      
złotych, to gdzie by Pani pojechała? 

 

-  Pięćdziesiąt tysięcy… może pojechałabym na 
taką wycieczkę objazdową, zwiedziłabym trochę 
świata. Pojechałabym do Chorwacji, do Albanii, do 
Czarnogóry, do Hiszpanii, no i do Zakopanego :)  

 

Rozmawiały: Oliwia Karaś, Wiktoria Scencelek,                 
Milena Kuchta, Maja Rosińska (6c) 

☺ W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta                       
rozmawia z góralem:  

-  Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?  
- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu… 
 

☺ Gazdowska rozmowa: 
- Staszek, cy twój konicek kurzy fajkę? 
- Nie. 
- No to ci się szopa pali.  
 

Znalezione w Internecie. 

▲ Wielki Giewont. 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

▲ Zawoja—najdłuższa wieś w Polsce. 

fot. Paweł Schmidt  CC—BY 3.0 

UŚMIECHNIJ SIĘ PO GÓRALSKU! 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Pischmak&action=edit&redlink=1
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

W MIEŚCIE PIERNIKÓW I NIE TYLKO 

Rozmawiamy z księdzem Szymonem Nowickim.  

- Gdzie Ksiądz spędził wakacje? 

- Wakacje spędziłem w Polsce. Byłem w górach 
koło Bukowiny Tatrzańskiej oraz w kilku polskich 
miastach. 

- Które z miast Ksiądz zwiedził? 

- Zwiedziłem Łódź i Toruń. 

- Co Księdza najbardziej zaciekawiło? 

- Najbardziej zainteresowała mnie historia                         
Torunia, który jest bardzo starym miastem i ma 
piękną, bogatą historię. 

- Co Księdzu najbardziej się podobało? 

- Najbardziej podobała mi się Starówka                                     
w Toruniu. 

- Czy chciałby Ksiądz tam wrócić? 

- Oczywiście! Z wielką chęcią chciałbym                              

pojechać tam raz jeszcze. 

Rozmawiali: Kacper Stępniak                                                  

i Natalia Wiśniewska (6c) 

OD TATR DO WŁOCH 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

Rozmawiamy z p. Michałem Wysockim. 

- Gdzie Pan był na wakacjach ?  

-  Na wakacjach byłem w górach, w pobliżu                    
Zakopanego. 

- Co Pan tam porabiał ? 

-  Co porabiałem… przede wszystkim chodziłem 
z rodziną po szlakach Tatrzańskiego Parku                             
Narodowego i podziwiałem krajobrazy.                                    
Na Słowacji podziwiałem Tatry.  

- Czy Panu podobały się te wakacje ? 

- Ogromnie mi się podobały. Bardzo lubię                       
zarówno góry, jak i morze. Lubię pływać i chodzić 
na wycieczki górskie. 

- Gdyby Pan wygrał pięćdziesiąt tysięcy                        
złotych, to gdzie by Pan pojechał?  

- Gdybym aż tyle wygrał i miał przeznaczyć                    
na wakacje, to pojechałbym do Włoch. Jest tam 
pięknie i ciepło, a Włosi są bardzo mili i sympatycz-
ni. Poza tym lubię język włoski. CIAO !  

Rozmawiały: Oliwia Karaś, Wiktoria Scencelek,                 
Milena Kuchta, Maja Rosińska (6c) 

▲ Różne oblicza Torunia. 

fot. Mateuszgdynia CC BY-SA 4.0 

WAKACJE W OBIEKTYWIE ☺ 

2015 

2017 

Od niewypału… 

…do pracowni chemicznej. 

fot. www.blonie.pl 

fot. Mariola Siedlecka 
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OPOWIEŚCI PANI JADZI 

Pani Jadwiga Zaczyńska w czasie wakacji odwiedziła Islandię.  

ZIEMIA LODU I OGNIAZIEMIA LODU I OGNIAZIEMIA LODU I OGNIA   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

- Proszę Pani, jak daleko od Polski leży                         
Islandia? - pytamy.  

I tak zaczyna się opowieść Pani od angielskie-
go o tajemniczym kraju na północy Europy. 

 

- Do Islandii jest daleko, trzeba lecieć cztery                         
godziny samolotem. To kraj, który znajduje się    
poniżej koła podbiegunowego. Jego stolicą jest 
Reykjavik—miasto trochę większe od Błonia. 

Co ciekawe, nie ma tam pociągów. Aby się                        
poruszać po wyspie, też mieć samochód, który ma 
napęd na cztery koła. Są takie drogi, w których 
przecina się dosyć głębokie i szerokie rzeki.  

Z reguły zwiedzając Islandię, jedzie się dookoła. 
Miejscowości są położone na wybrzeżu. Po środku 
wyspy są wulkany. Aż piętnaście z nich jest                           
aktywnych. Dla Polaków pamiętny był wybuch 
wulkanu Eyjafjallajökull w kwietniu 2010 roku, 
kiedy z powodu utrzymujących się chmur gazów  
wulkanicznych nad Europą zamknięto przestrzeń 
powietrzną nad kilkoma   krajami i wiele delegacji 
zagranicznych odwołało swój przylot na uroczy-
stości pogrzebowe pary prezydenckiej Marii                            
i Lecha Kaczyńskich. 

Aby się poruszać po wyspie, trzeba mieć mapy 
Google’a, bo nie ma map GPS Islandii. Jednak i tak 
można zabłądzić. My zabłądziliśmy i zamiast pod 
zbocze góry, przy której był nagrywany nowy                  
sezon serialu „Gra o tron”, trafiliśmy do... więzie-
nia. Na szczęście nie znaleźliśmy się w środku,      
tylko na zewnątrz. 

Islandia słynie z silnych wiatrów. Gdy wypoży-
czamy samochód, nie ma ubezpieczenia od zalania 
i od wyrwanych drzwi – bo jest tak silny wiatr,                   
że bez problemu może je wyrwać. Jest też zimno. 
Temperatura wynosiła 10 stopni Celsjusza. Był 
śnieg.  

Byliśmy też na lodowych lagunach. Pływa się 
po nich amfibiami (pojazdami na kołach, ale gdy 
wjeżdżają do wody, zaczynają płynąć). Po lodow-
cach nie można pływać, ponieważ lód się obraca                        
i nigdy nie wiecie, kiedy się obróci. Pomiędzy nimi 
pływały foki.  

Większość wyspy pokryta jest mchem. Nie moż-
na na niego wchodzić, bo jest pod ochroną. Krajo-
braz w Islandii szybko się zmienia, ale nie ma 
drzew. Zbyt mocno wieje, aby się utrzymały.  

Charakterystycznymi zwierzętami są owce                        
i kuce, które są wszędzie. Trzeba uważać, aby na 
nie nie najechać samochodem. ► 

  

▲ Krajobraz w Islandii szybko się zmienia, ale jednego nie 
ma—drzew.  

▲ Owce są wszędzie i chodzą sobie tam, gdzie chcą. 

▲ Miasteczka islandzkie są bardzo małe. 

Wszystkie fotografie: Jadwiga Zaczyńska (nauczyciel) 
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OPOWIEŚCI PANI JADZI 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

► Islandia słynie też z wodospadów i gorących 
źródeł.  Gejzery służą do ogrzewania domów.                   
Ponieważ z powodu zimnego klimatu nie ma                      
warunków do uprawy roślin, warzyw i owoców na 
wolnym powietrzu, uprawiane są one w ogrzewa-
nych szklarniach (nawet mają tam banany!).  

Przysmakiem Islandczyków jest skyr—wyrób 
mleczny podobny do jogurtu. W menu restauracji 
widzieliśmy polędwicę z owcy z pomidorami                            
i warzywami, świeże ryby z frytkami i warzywami 
oraz zupę rybną z chlebem i masłem. Mój znajomy, 
który był z nami, spróbował narodowej potrawy 
Islandii, którą mieszkańcy jedzą raz do roku –          
sfermentowanego rekina. Ja się nie odważyłam. 

▲ Islandczycy żyją z rybołówstwa. 

▲ To wnętrze jednego z wygasłych wulkanów. 

▲ To kraina nie tylko ognia, ale i lodu. 

▲ Na wyspie jest mnóstwo wodospadów. 

▲ Przemierzyć ją możesz tylko wodoodpornym                          
samochodem.  

Język islandzki jest jednym z najstarszych                             
i najtrudniejszych języków na świecie. Z powodu   
odosobnienia wyspy i dbałości tubylców o jego                           
pielęgnowanie, nie uległ on zmianom przez setki lat.  
Gdy pojawia się nowe - obce słowo, specjalny zespół                      
lingwistów   starannie   szuka   dla   niego   ojczystego  

odpowiednika. Przy tym władze bardzo pilnują, 
aby dzieciom nadawać imiona wyłącznie                    
islandzkie. Na pocieszenie dla licznych                          
turystów i uczniów naszej szkoły dodam,                         
że większość Islandczyków świetnie zna język 
angielski.☺ ▪ 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

Przedstawiamy Wam wywiad ze znanym piłkarzem—p. Marcinem Budzińskim.  

NAJTRUDNIEJSZY MECZNAJTRUDNIEJSZY MECZNAJTRUDNIEJSZY MECZ   

▲ Moje zdjęcie z „Budzikiem”. 
W czasie minionych wakacji miałem szczęście 

przeprowadzić pierwszy samodzielny wywiad                     
w moim życiu. Rozmawiałem ze znanym                         
piłkarzem p. Marcinem Budzińskim—zwanym 
przez kolegów "Budzikiem". 

Oto pytania, które zadałem byłemu zawodniko-
wi Cracovii: 

 

- Panie Marcinie, jaki był Pana pierwszy klub? 
 

- Ponieważ mieszkałem na Mazurach,                      
moim pierwszym klubem był miejski klub Mamry 
Giżycko. 

 

- Czy ma Pan ulubionego piłkarza? 
 

- Oczywiście. Od dzieciństwa moim idolem był 
Alessandro Del Piero. 

 

- A w jakim klubie chciałby Pan grać,                              
bo wiem, że teraz pozostaje Pan bez klubu,                       
oczekując na ciekawe propozycje. 

 

- Na razie nie zdradzę tajemnicy transferu,                          
ponieważ negocjacje trwają, ale zawsze marzyłem, 
aby zagrać w Chelsea lub Realu Madryt. 

 

- Czy w Pana drużynie jest ktoś, kogo                                   
najbardziej Pan lubi? 

 

- Wszyscy w drużynie są moimi przyjaciółmi, 
najcieplejszym uczuciem darzę Mateusza                    
Szczepaniaka. 

 

- Z jaką drużyną grało się Panu najciężej? 
 

- Najtrudniejszy mecz, który pamiętam,                        
to spotkanie z Termalicą o awans do ekstraklasy. 

 

- Zapytam o trenerów. 
 

- Wszyscy trenerzy byli wspaniali i zapamiętam 
wszystkich. Najcieplej wspominam Jacka                           
Zielińskiego. 

 

- I ostatnie pytanie. Gdyby nie został Pan                      
piłkarzem, co chciałby Pan robić w życiu? 

 

- Kocham muzykę, gram i komponuję, robię    
także teledyski i fotografuję. 

 

- O, to odkryłem inną naturę "Budzika".                 
Dziękuję za wywiad, życzę wielu sukcesów      
sportowych. 

 

Wywiad odbył się w pierwszym tygodniu lipca 
w Jastrzębiej Górze. 

Na początku września, dowiedziałem się,                          
że Pan Marcin przebywa w Anglii i trenuje                                   
z młodzieżową drużyną Manchester City,                                  
a w niedługim czasie ma zostać piłkarzem                        
Malbourne City. 

Życzę mu wielu sukcesów !!!! 

Jego fan Michał Firsiuk (6c) 
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WYDARZENIA 

Wielu uczniów marzy o podróży do USA. To marzenie udało się spełnić Nikodemowi z klasy 5c. 

PODRÓŻ DO AMERYKIPODRÓŻ DO AMERYKIPODRÓŻ DO AMERYKI   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Musieliśmy wstać o godzinie trzeciej rano,                            
bo o czwartej mieliśmy samolot do Monachium.                
Na Lotnisko Chopina w Warszawie zawiózł nas 
tata Martyny. Po trzech godzinach lotu, kiedy                               
wylądowałem w Niemczech, musiałem jeszcze        
czekać cztery godziny na samolot do Ameryki.      

Wylądowaliśmy w Nowym Jorku po dziewię-
ciu godzinach lotu. Gdy wyszliśmy z samolotu, 
było tak gorąco, że ledwo wytrzymałem. Na lotni-
sku były intersujące bramki, które skanowały                    
moje zdjęcie w dokumentach, a potem fotografo-
wały mi twarz.  

Kiedy odebrał nas mój tata, pojechaliśmy po 
jego kolegę, który też przyleciał do Ameryki.                     
Czekaliśmy na niego bardzo długo, bo zgubił mu 
się bagaż.  

Pierwsza nasza wycieczka była do Hardfor-
du—tam, gdzie znajduje się dom Marka Twaina.                        
Byliśmy na Uniwersytecie Yale. Poszliśmy                               
do Muzeum Sztuki Współczesnej i Dawnej—
bardzo mi się podobały obrazy i rzeźby. Tata nam 
zrobił niespodziankę i zabrał nas do Six Flags—to 
taka Energylandia, ale o wiele lepsza. Byliśmy tam 
na rolercosterach i na takiej bujawce, która uniosła 
mnie bardzo wysoko, tak że widziałem cały 
ogromny park. Zabawa tam była przednia. 

Potem pojechaliśmy nad ocean, w którym woda 
była lodowata, i tylko ja się wykąpałem.  

Postanowiliśmy pojechać pociągiem do                            
Nowego Jorku. Dotarliśmy na sławną stację Grand 
Center. Kierowaliśmy się w stronę Statuy Wolno-
ści, ale przy okazji zwiedzaliśmy. Czasami były 
takie miejsca, w których nie było nic ciekawego, 
więc pewną odległość przejeżdżaliśmy metrem. 
Byliśmy w tym parku, gdzie były „Pingwiny                            
z Madagaskaru”, koło hotelu, w którym był kręco-
ny „Kevin z Nowego Jorku”. Podeszliśmy do byka, 
którego trzeba potrzeć na szczęście, oraz weszli-
śmy do  katedry św. Patryka na Manhattanie. Gdy 
wreszcie podeszliśmy do statku, który płynął na 
Statuę Wolności, był taki tłum ludzi, że nie było 
gdzie usiąść, ale gdy znaleźliśmy się u celu, zoba-
czyłem taki widok, którego nigdy nie zapomnę. Po 
zwiedzeniu wyspy dopłynęliśmy na ląd i znowu                         
chodziliśmy. Przeszliśmy do Times Square, gdzie 
było dużo elektrycznych bilbordów i wszystko się 
świeciło. Udaliśmy się do oficjalnego sklepu                         
Nintendo, gdzie znajdowały się konsole                                 
od najstarszych do najmłodszych.  

 

fot. Czu– Czu PL CC0 

Nasza wyprawa do Nowego Jorku na tym się 
zakończyła, ale to jeszcze nie koniec.  

Pojechaliśmy do New Britain, tzw. Małej                      
Polski, ale w tym miejscu, poza tym, że były                            
polskie produkty i praktycznie sami Polacy, to nic 
ciekawego nie było.  

Moja przedostatnia wycieczka odbyła się do 
Waszyngton DC. Wyprawa zaczęła się                                       
od Muzeum Sztuki, następnie poszliśmy                                   
do Kapitolu, a potem do Monumanentu.                 
Wspaniale czuliśmy się, będąc w miejscu, gdzie 
był kręcony „Spiderman”. Podeszliśmy do posą-
gu Abrahama Lincolna siedzącego na krześle. 
Kiedy byliśmy już zmęczeni chodzeniem,                           
wypożyczyliśmy rowery i pojechaliśmy do Białe-
go Domu. Udaliśmy się też do domu, w którym 
zmarł Abraham Lincoln. Po intensywnym                    
zwiedzaniu wypożyczyliśmy pokój w hotelu na 
jedną noc ze śniadaniem. Potem pojechaliśmy                    
do Muzeum Przyrody i Muzeum Lotnictwa.  

Na koniec została nam ostatnia wycieczka                   
na lotnisko. Było mi bardzo przykro żegnać się                
z tatą. Czekaliśmy na samolot, który spóźnił się 
godzinę, ale nie mogliśmy nic na to poradzić. 
Gdy wystartowaliśmy, leciał tak szybko, że aż 
świszczało w samolocie. Stewardesa z Ameryki, 
która znała angielski, szwedzki i trochę polski, 
mówiła mi „nie smuć się, kochanie” i mnie to          
rozbawiło. Znowu wylądowaliśmy w Niemczech. 
Na samolot do Polski czekaliśmy siedem godzin. 
Po locie z Monachium do Warszawy wszystko 
wróciło do normy.  

To już koniec. Choć było mi przykro, starałem 
się tłumić w sobie to uczucie. Niestety, wszystkie 
wakacje się kończą. 

Nikodem Bielecki (5c) 

fot. Public Domain 
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WYDARZENIA 

Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek, lecz także na wykorzystanie wiadomości zdobytych w szkole. 

HEJ, BIESZCZADY, JAKIE CUDNE!HEJ, BIESZCZADY, JAKIE CUDNE!HEJ, BIESZCZADY, JAKIE CUDNE!   
W tegoroczne wakacje pojechałem z oazą                      

Dzieci Bożych na sześciodniową wycieczkę                            
w Bieszczady. Naszym miejscem zakwaterowania 
było Szkolne Schronisko Młodzieżowe                                        
„Pod Jelonkiem” w Jabłonkach.  

W drodze do schroniska zatrzymaliśmy się                        
w miejscowości Bajdy, gdzie znajduje się hodowla 
alpak—udomowionych ssaków parzystokopyt-
nych z rodziny wielbłądowatych.  

Alpaki charakteryzują się wyjątkowo miękką, 
długą sierścią o jedwabistym połysku i różnorod-
nym ubarwieniu.  

Następnego dnia pojechaliśmy do stadniny  
koni w Berezce.  Każdy, kto chciał, mógł pojeździć 
na koniu. Ten, na którym ja jechałem, nazywał się 
Snajper. Nie wiedziałem wcześniej, że jazda konno 
jest taka przyjemna.  

Ogromne wrażenie zrobiła na mnie zapora 
wodna nad Soliną, która ma prawie osiemdziesiąt 
dwa metry wysokości i sześćset sześćdziesiąt                    
cztery metry długości. 

Płynęliśmy również statkiem po Sanie.  
Inną atrakcją wycieczki była jazda kolejką                         

wąskotorową, z której podziwialiśmy piękne                          
widoki górskie.  

Byliśmy również w Komańczy—tam w tysiąc 
dziewięćset pięćdziesiątym trzecim roku                                 
w klasztorze Ojców Kapucynów więziony był 
ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.  

Wędrowaliśmy po Połoninie Wetlińskiej,              
Dołżnicy, Górzance i Dolinie Łopieńki, podziwia-
jąc piękno przyrody.  

Dużym zaskoczeniem było spotkanie żubra, 
który spokojnie spoglądał na naszą grupę. 

 

fot. Czu– Czu PL CC0 Kolejnymi miejscami, które warto zobaczyć,  
to miejscowości Baligród i Zagórz. Najstarszym 
zabytkiem w Baligrodzie jest cerkiew                                      
grekokatolicka z roku tysiąc osiemset dwudzieste-
go dziewiątego. 

W miejscowości Zagórz oglądaliśmy malowni-
cze ruiny klasztoru Karmelitów Bosych. Tam                   
również znajduje się dwudziestodwumetrowa 
wieża widokowa, z której można podziwiać                     
dolinę Sanu, Osławy oraz Góry Słonne.   

W ostatnim dniu wycieczki pojechaliśmy                     
na basen do Leska. Później poszliśmy do cukierni 
„Słodki Domek”, gdzie każdy z nas dostał                         
przepyszny deser.  

Na długo zapamiętam tę wycieczkę.                           
Przepiękne widoki zrobiły na mnie wielkie                      
wrażenie i bardzo chciałbym tam jeszcze                          
pojechać, ale tym razem z moją rodziną. 

 

Łukasz Mulawa (6c) 

▲ Widok z Polańczyka na Zalew Soliński. 

fot. 2007 CC BY-SA 3.0 
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Mikołaj na Majorce.  
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WYDARZENIA 

Ach, te wspomnienia z wakacji! I od razu robi się cieplej! 

TO BYŁY ŚWIETNE WAKACJE!TO BYŁY ŚWIETNE WAKACJE!TO BYŁY ŚWIETNE WAKACJE!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

W tym roku wakacje były wyjątkowo długie, bo 
rozpoczęły się 23 czerwca, a skończyły 3 września. 
Zaraz po zakończeniu roku szkolnego przez dwa 
tygodnie chodziłam na letnie półkolonie. Jak zwy-
kle były bardzo fajne. Codziennie działo się coś     
ciekawego. Często jeździliśmy na wycieczki,                             
a także mieliśmy zajęcia w szkole. Najbardziej                          
podobała mi się wyprawa do Sali Zabaw Inca Play. 
Była tam ogromna konstrukcja ze zjeżdżalniami, 
salka ze ściankami do wspinaczki, labirynt, karuze-
la i skacząca wieża.  W każde wakacje i ferie biorę 
udział w półkoloniach, gdzie zawsze czekają mnie 
nowe atrakcje.  

Następnie pojechałam do rodziny mieszkającej 
w Krakowie. Codziennie się tam bawiłam ze swoją  
małą kuzynką Martynką. Często jeździłyśmy                       
na basen. Ona miała lekcje pływania, a mnie uczył 
wujek.  

Kilka dni później pojechałam na kolonie do 
Mrzeżyna, nad morze. Przebywałam w ośrodku 
Bryza. Byłam tam już trzeci raz z moimi przyjaciół-
kami. Na koloniach czas szybko mijał. Chodziliśmy 
na plażę, na miasto oraz jeździliśmy na wycieczki. 
Najbardziej nie mogłam doczekać się wycieczki do 
Hansaparku w Niemczech. Było tam bardzo dużo 
atrakcji, takich jak: kolejki górskie, karuzele, kolejki 
wodne oraz zjeżdżalnie pontonowe. Na tę wyciecz-
kę wyjechaliśmy o godzinie pierwszej w nocy,                     
bawiliśmy się tam cały dzień i w nocy wróciliśmy 
do ośrodka. Byliśmy bardzo zmęczeni, ale była to 
najwspanialsza wycieczka z całych kolonii.  

Piątego sierpnia pojechałam z rodzicami do         
Łazów. To miejscowość nad morzem. Byliśmy                    
razem z drugą rodziną, w której są moi przyjaciele: 
Oliwka i Igor. Cały czas była ładna pogoda                                
i codziennie chodziliśmy na plażę. Gdy ratownicy 
wywieszali białą flagę, można się było kąpać w mo-
rzu. Wieczorami chodziliśmy na spacery i do weso-
łego miasteczka. Ostatniego dnia byliśmy w Aqua-
parku, w którym się świetnie bawiliśmy. Z Oliwką                      
i Igorem nigdy się nie nudzimy, bo wymyślamy 
zawsze coś fajnego.  

Ostatnie dwa tygodnie spędziłam u babci ze 
swoją kuzynką Madzią. Świetnie się bawiłyśmy, 
łapiąc motylki. Codziennie ćwiczyłyśmy stanie na 
rękach.  

Moje wakacje były wspaniałe i szalone. Szybko 
mi minęły, bo ciągle gdzieś wyjeżdżałam.  

Ala Kacprzak (4c) 

PRZEZ DWA TYGODNIE CHODZIŁAM                       
NA LETNIE PÓŁKOLONIE. 

Jest super! 

…NO I BĘC! 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

KAŻDY MOŻE BYĆ VAN GOGHIEM!KAŻDY MOŻE BYĆ VAN GOGHIEM!KAŻDY MOŻE BYĆ VAN GOGHIEM!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

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

Przedstawiamy Wam wakacyjne plakaty uczniów klasy 6a. 

▲ Autorzy: Magda, Kacper, Maciek. 

fot. Iwona Kępka 

▲ Autorki: Oliwka, Dominika, Weronika. 

▲ Autorki: Julka, Julka, Matylda, Janka.  

▲ Autorzy: Gabrysia, Piotrek, Bartek. 

▲ Autorzy: Ula, Oliwia, Agata.  

Byliśmy nad morzem i nad jeziorami,                                      
w Dobrzycy, Ciechocinku, Trzebnicy,                                 
Kopenhadze, Chłapowie, Zakopanem i Dębkach. 
Wędrowaliśmy po Pieninach. Wróciliśmy cali                     
i zdrowi. ▪ 



14 

MYŚLĘ, ROZUMIEM, DZIAŁAM! 

O jakiej podróży marzysz? 

WYPRAWA ŻYCIAWYPRAWA ŻYCIAWYPRAWA ŻYCIA   
We wrześniu rozpoczęliśmy realizację                              

projektu międzyprzedmiotowego w ramach                    
Programu mPotęga. W zakresie przedsięwzięcia 
„Matematykę da się lubić” przeprowadzone                     
zostały badania statystyczne dotyczące                                
wymarzonego kraju, który chcieliby odwiedzić 
nauczyciele, uczniowie i rodzice.  

Dokąd chcieliby pojechać nauczyciele?                           
Pani dyr. Aldona Cyranowicz: Chciałabym    

pojechać do Australii, aby zobaczyć Operę                              
w Sydney i pościgać się z kangurami. 

Pani Beata Gospodarska: Moim ulubionym                     
krajem jest Meksyk. Są tam najpiękniejsze plaże                     
z białym piaskiem i pięknymi palmami, Morze    
Karaibskie o lazurowym kolorze, słońce i skaczące 
delfiny. 

Pani Ewa Bujak: Chciałabym pojechać                           
do Hiszpanii. Dlaczego? Bo jeszcze tam nie byłam. 

Pani Małgorzata Bogucka: Chciałabym odbyć 
podróż do Australii. Jest tam dużo przestrzeni                     
i ciekawe zwierzęta.  

Pani Małgorzata Kalańska: Chciałabym                             
pojechać do Indonezji, ponieważ są tam piękne 
palmy, kwiaty, a uwielbiam patrzeć na piękno 
przyrody. 

Pani Izabela Gurdała: Swoją podróż życia                      
odbyłabym do Tajlandii. Jest to świat niezwykłego 
piękna i odmienności - kraina malowanych                               
latawców, wykwintnych tancerzy, pozłacanych 
świątyń, wyszukanych obrzędów religijnych                                 
i rytuałów, kraj świeżej, prześlicznej i niepowta-
rzalnej przyrody.  

Pani Katarzyna Jóźwiak: Chciałabym pojechać 
do Włoch. Moim wymarzonym miejscem jest                 
Toskania. 

 Pani Joanna Chojnacka: Marzę o wyjeździe       
do Norwegii, ponieważ chciałabym zobaczyć zorzę 
polarną. 

Pani Izabela Łuczak: Moim wymarzonym                     
krajem jest Kuba. Jest tam bardzo ciepło i są piękne 
widoki.  

Pani Aneta Stępniak: Chciałabym wyjechać                   
do Chin, do Tybetu. 

Pani Mariola Siedlecka: Chciałabym odbyć                        
podróż dookoła świata, ale gdybym mogła                           
wyjechać tylko do jednego kraju, wybrałabym                   
Nową Zelandię. 

Pan Jakub Bargieł: Swoją wyprawę życia                          
odbyłbym do Włoch. Jest to kraj z bogatą historią       
i smacznym jedzeniem.  ► 

 

▲  Jak widać po powyższych wynikach, spośród 48                           
badanych nauczycieli najwięcej chciałoby zobaczyć                          
Australię, na drugim miejscu Hiszpanię i Włochy.  

AUSTRALIA 

fot. Phil Whitehouse  CC BY-SA 

fot. Albagloria5 CC BY-2.0 fot. CC0 Public Domain 
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MYŚLĘ, ROZUMIEM, DZIAŁAM! 

► Dokąd chcieliby pojechać uczniowie? 
Najwięcej dzieci na swoją podróż życia wybra-

łoby Stany Zjednoczone. Na drugim miejscu jest 
Francja, a na trzecim—Hiszpania. Dlaczego?                
Jako przykład podamy kilka wypowiedzi uczniów 
klas czwartych. 

Ala: Chciałabym wyjechać do USA, aby                            
zobaczyć, jak tam naprawdę jest. 

Marta: Chciałabym zobaczyć wysokie                             
wieżowce i ruchliwe ulice Nowego Jorku. 

Mikołaj: Chciałbym wyjechać do Stanów                     
Zjednoczonych, bo tam jeszcze nie byłem. 

Oliwia: Chciałabym wyjechać do Paryża, bo 
tam się chodzi z taaką gracją! 

Hubert: Chciałbym zwiedzić Paryż – zobaczyć 
Wieżę Eiffla i Pola Elizejskie. 

A dokąd wybraliby się nasi rodzice? 
Największa grupa rodziców wybrałaby się                   

do Włoch (może zorganizujemy wycieczkę☺?). 
Drugie miejsce zajęła Hiszpania, a trzecie—USA. 

Podajemy dwie wypowiedzi rodziców na temat 
krajów, które chcieliby zwiedzić: 

Pani Beata Szambelan: Wiele jest interesują-
cych  miejsc na świecie, które chciałabym zobaczyć. 
To Daleki Wschód—Chiny, Australia, Meksyk,                     
Hiszpania, itd. Najbardziej jednak marzy mi się lot 
do Brazylii na karnawał w Rio de Janeiro, udział                    
w barwnym korowodzie ulicami i samba                             
do białego rana. Mam jeszcze jedno marzenie:                
pojechać do Włoch w taką trochę podróż                            
sentymentalną po latach. Tym razem jednak 
oprócz wylegiwania się na gorącej, piaszczystej 
plaży, chciałabym zwiedzić Rzym i Wenecję. 

Anna Piekun: Moim wymarzonym krajem,          
który chciałabym odwiedzić, jest Peru. Interesują 
mnie przede wszystkim obiekty kultury inkaskiej, 
a zwłaszcza Machu Picchu oraz Cuzco. 

 A co  napisali uczniowie na temat marzeń     
swoich rodziców? 

Karol: Moi rodzice chcieliby pojechać do 
Włoch, aby zobaczyć miejsca związane z życiem 
Ojca Pio. Chcieliby też zwiedzić Agnane, gdzie żył 
Ojciec Mateo. Znajdują się tam okulary Ojca                       
Maksymiliana. Chcą jeszcze zobaczyć Całun                     
Turyński w Turynie i chustę w Manopello. 

Maja: Moja mama chciałaby pojechać                                     
do Australii, aby zobaczyć kangury i misie koala. 

Piotrek: Mój tata marzy o podróży do Kanady. 
Są tam piękne krajobrazy i dzika przyroda. 

Czy trzeba jechać do innego kraju, aby zobaczyć 
coś interesującego? 

Hubert: Moi rodzice chcieliby zwiedzić Polskę. 
Nasz kraj ma wiele ciekawych miejsc, które warto 
zobaczyć. ▪ 

▲ Największa grupa rodziców wybrałaby się do Włoch. 

▲ W głosowaniu uczniów na cel „Wyprawy życia”                           
wygrały Stany Zjednoczone, potem Francja i Hiszpania. 
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WYDARZENIA 

W dniach 9—13 września 1939 r. na polach wsi Ołtarzew, Domaniewo, Pogroszew została stoczona bitwa                                                     
polskich żołnierzy z wojskami niemieckimi. 

NA POLU BITWY NA POLU BITWY NA POLU BITWY    

3 

W sobotę 9 września uczestniczyliśmy w „bitwie ”. W nastrój drugiej wojny światowej wprowadziły nas 
„piosenki z tamtych lat”, a także przemówienie ministra spraw zagranicznych - Józefa Becka.  

Kiedy na teren ołtarzewskiego parku wkroczyli żołnierze z bronią, czołgi i samochody opancerzone... 

Niestety, w walce zginęło aż 1200 żołnierzy, a wielu Niemcom udało się przedostać do Warszawy i Modlina...  

fot. Piotrek Siedlecki 
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Szkoła Podstawowa Nr2 z Oddziałami Integra-
cyjnymi w Błoniu po raz kolejny przyłączyła się do 
akcji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego 
Transportu. 

Z o r g a n i z o w a l i ś m y  p o g a d a n k ę                                               
na temat ,,Rowerem lub pieszo do szkoły”, której 
celem było zachęcenie uczniów, że do korzystania 
z „dwóch kółek” jako doskonałego środka komu-
nikacji. 

Uczniowie w sposób praktyczny poznawali  
budowę rowerów. Wspólnie porównywaliśmy 
różne ich typy (górski, wyścigowy i składak) oraz 
ustalaliśmy niezbędne wyposażenie każdego                           
z nich.  

„Montowaliśmy” swój własny pojazd jednośla-
dowy poprzez umieszczanie nalepek w odpowied-
nich miejscach. Wykonywaliśmy znaki drogowe, 
których znajomość niezbędna jest dla każdego                    
posiadacza „dwóch kółek”. Była też „Giełda                       
pomysłów” na zorganizowanie wycieczki rowero-
wej z rodzicami! Projektowaliśmy ubiór na taką 
wyprawę w piękny, słoneczny dzień.  

Przeprowadziliśmy zajęcia, które dotyczyły 
bezpiecznego i kulturalnego poruszania się po 
drogach i ścieżkach rowerowych oraz podnosiły 
świadomość konieczności troski o bezpieczeństwo 
swoje i innych.  

-  

fot.  Kura CC-BY 3.0 

fot. Paweł Schmidt  CC—BY 3.0 

„Ciekawość to delikatna roślinka, która, niezależnie od pobudzania, potrzebuje przede wszystkim wolności” - 
Albert Einstein 

ROWEREM DO SZKOŁY!ROWEREM DO SZKOŁY!ROWEREM DO SZKOŁY!   

▲ Czyżby to był jeden z naszych uczniów w drodze                     
do szkoły? 

fot. ghwtog CC0 

Omawialiśmy również zdrowotne znaczenie 
ruchu na świeżym powietrzu. Oczywiście nie mo-
gło się też obyć bez zabaw muzyczno - ruchowych 
związanych z tematyką akcji. 

Na koniec zorganizowaliśmy mini - quiz, który 
sprawdzał wiedzę uczniów na temat ekologicz-
nych pojazdów. Wszyscy otrzymali odblaski, 
dzięki którym z całą pewnością będą widoczni na 
drogach nawet w deszczowy, jesienny dzień. 

 

Nauczyciele świetlicy szkolnej 

JAK KIBICOWAĆ, TO HISTORYCZNIE!JAK KIBICOWAĆ, TO HISTORYCZNIE!JAK KIBICOWAĆ, TO HISTORYCZNIE!   

Siedemnastego września młodzi kibice ze Szkoły 
Podstawowej Nr 2 w Błoniu wybrali się                                 
na Łazienkowską 3. Po co? Otóż, pojechali obejrzeć 
na żywo mecz Legii Warszawa z Cracovią. Na taki 
pomysł wpadł nauczyciel historii i fan piłki nożnej 
pan Jakub Bargieł, którego pomysły nie raz już za-
skoczyły. Uczniowie mieli okazję do pokazania 
wspaniałego dopingu - wielu z nich miało                          
klubowe szaliki.  

Liczna grupa wróciła w iście zabawowym                            
i wspaniałym nastroju. Trochę mokrzy,                                     
ale zadowoleni z wyniku i wyjazdu, w godzinach 
wieczornych wrócili do Błonia.  

Czyżby Legia dzięki dopingowi naszych 
uczniów wygrała mecz?  Jeżeli tak, to kiedy 
następny wyjazd? ▪ 

▲ Nasi uczniowie pojechali na mecz bardzo dobrze                        
przygotowani do kibicowania. 

fot. Jakub Bargieł 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Pischmak&action=edit&redlink=1
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MYŚLĘ, ROZUMIEM, DZIAŁAM! 

20 września uczniowie klasy 4c i 6c pojechali na wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik i Planetarium.  

O CO TU CHODZI?O CO TU CHODZI?O CO TU CHODZI?   

3 

▲ Tworzymy góry, wyżyny, niziny, morza i oceany                                 
—w ten sposób poznajemy tajemnice mapy hipsometrycznej. 

▲ Uzupełniamy załadunek kontenerowca. Sprawdzamy                     
swoje umiejętności logistyczne. 

▲ O co tu chodzi? Zastanawiając się nad tym, jak działa 
dane urządzenie, musimy przeczytać i zrozumieć instrukcję. 

▲ Poznajemy tajemnice światła. Kiedy w lustrze weneckim 
można zobaczyć siebie, a kiedy drugą osobę? 

▲ Jaką siłę ma woda? Odkrywamy sposoby, które stosują 
osoby zanurzające się na duże głębokości. ▪ 

▲ Jak sprawić, aby łódź podwodna się wynurzyła? Poznajemy 
prawo Archimedesa.  

Wycieczka odbyła się w ramach projektu „Nauka bez Tajemnic”. fot. Mariola Siedlecka  
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

fot. sp2blonie.edupage.org 

Każdy z nas ma 
jakiś talent! 

15 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Kropki. 

UWIERZ W SIEBIE!UWIERZ W SIEBIE!UWIERZ W SIEBIE!   

JAK ŚWIĘTOWALIŚMY MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KROPKI? 

W pewien piątkowy poranek naszą szkołę                      
opanowały kropki. Były wszędzie. Wypełniły                           
każdą, nawet najmniejszą dziurkę. Nie było osoby, 
która nie miałaby na sobie chociażby jednego                          
kolorowego piega ani czarnego kleksika,                                 
koniecznie w kształcie koła. 

Film „The Dot” („Kropka”) Petera Reynolds'a         
pokazał nam historię dziewczynki, która dzięki                               
nauczycielce plastyki odkryła radość tworzenia                       
i swój talent, a następnie w podobny sposób                       
motywowała innych. 

My także odkrywaliśmy swoje zdolności—                     
nie tylko do malowania kropek. Nie brakuje 
wśród nas pasjonatów powieści detektywistycz-
nych, filmów przygodowych, wycieczek                                 
historycznych, meczów piłki nożnej, malowania 
po ścianie, modnych spodni, samochodów                                
wyścigowych, ciągników rolniczych. Kochamy też 
zwierzęta! 

Jak by nie było, wspólnie uznaliśmy, że Dzień 
Kropki był największym wydarzeniem miesiąca. ▪ 
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

„Ten jest najszczęśliwszy z ludzi,  któremu nic zapału nie ostudzi” - Jan Kasprowicz 

CHARAKTERYZACJA FILMOWACHARAKTERYZACJA FILMOWACHARAKTERYZACJA FILMOWA   

W piątek 29 września po lekcjach wspólnie                   
z filmowcami z Korczak TV pojechaliśmy                            
d o  W y t w ó r n i  F i l m ó w  F a b u l a r n y c h                                           
i Dokumentalnych w Warszawie na warsztaty 
„Charakteryzacja filmowa”.  

 

Kim jest charakteryzator? 
Charakteryzator to osoba, który za pomocą                        

kosmetyków, peruk, zarostów nadaje twarzy 
i sylwetce aktora cechy wieku i osobowości, które 
upodobnią aktora do odgrywanej przez niego                      
postaci.  

 

Na czym polega jego praca na planie                             
filmowym? 

Charakteryzator zajmuje się makijażem,                        
perukarstwem, fryzjerstwem i efektami specjalnymi.  

Na zajęciach oglądaliśmy film przedstawiający 
metamorfozę aktorki—p. Katarzyny Figury—                          
i wcale nie mogliśmy jej rozpoznać! 

Pani prowadząca nasze warsztaty pokazała nam, 
jak się robi efekty specjalne na ciele.                               
Wykorzystała do tego rękę Marysi i „wykonała” jej 
poważne skaleczenie—takie jak można zobaczyć                       
u aktorów filmowych, gdy grają osobę ranną.  

My takie efekty specjalne bardzo lubimy, więc 
wykonywanie ich na sobie nawzajem było dla nas 
najciekawsze.  

Do utworzenia skaleczeń używaliśmy                               
specjalnej „plasteliny” o barwie podobnej do koloru                   
ciała, gąbek, patyczków, pędzelków i farb.  

Dowiedzieliśmy się, że materiały do charaktery-
zacji aktorów są bardzo drogie, trzeba                                
je sprowadzać ze Stanów Zjednoczonych.                          
Te, których używaliśmy, służą tylko do ćwiczeń,                      
nie są drogie, można je kupić w polskim sklepie. 

Kiedy pani prowadząca zapytała nas, czy przyje-
dziemy jeszcze raz, ale na inne warsztaty, wszyscy 
zgodnie wykrzyknęliśmy, że „taaaaak!”. 

W piątek 10 listopada ponownie wybieramy się 
do Wytwórni Filmów Dokumentalnych                                         
i Fabularnych w Warszawie, tym razem na                                
warsztaty „Plan filmowy”.  

Mamy nadzieję zdobyte doświadczenia wykorzy-
stać na wiosnę, nagrywając własny film, do którego 
napiszemy scenariusz, a także będziemy aktorami i 
charakteryzatorami. Na pewno nie będzie to łatwe, 
ale chcielibyśmy spróbować. 

 

Uczestnicy zajęć medialnych i dziennikarskich 

 ▲ Marysia wygląda tak, jakby była uczestnikiem                      
wypadku—może w serialu „Na dobre i na złe”? 

 

fot. Oliwia Włodarska 

▲  Zawód charakteryzatora wymaga nie tylko wiedzy                       
i umiejętności zawodowych. Trzeba zdobywać doświad-
czenie, wykazywać pomysłowość i nieograniczoną wyob-
raźnię. Niezbędna jest wiedza z zakresu historii sztuki, 
ubioru, obyczajów, ale również wiedza medyczna.  
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

W SZKOLEW SZKOLEW SZKOLE   

Rozwiąż łamigłówkę. Odczytaj hasło. 
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: 

        1  M  A  Z  U  R  Y              

     2  C  H  O  R  W  A  C  J A             

            3  I  S  L A N  D  I  A       

             4  E G E J   S  K  I  E       

   5  I  R  L  A  N  D  I A                 

     6  H  I  S  Z  P  A  N  I  A           

       7  H  O  L  A N  D  I  A             

 8  S  Ł  O  W  A  C  J A                  

             9  Ś  W I  D  N  I  C  A       

            10  W  E  N E C J  A         

   11  S  Y  C  Y  L  I A                  

 12  S  Z  K  O  C  J  A                    

             13  T  O  S  K  A  N  I  A       

 

 

          1                   

            2                      

            3                   

          4                     

          5                     

              6              

            7                   

              8                 

              9                    

                10                  

          11                 

    12                      

        13                    

14                            

  15                          

              16            

              17                 

1—Nazwisko wychowawczyni klasy 7a. 
2—Impreza z grą miejską dwa razy w roku organizowana 

przez Bibliotekę Szkolną. 
3—Nowy przedmiot w naszej szkole. 
4—Lekcja, na której gramy na fletach. 
5—Wychowawca klasy 4a. 
6—Klasowy wyjazd. 
7—Zapiszesz w nim temat i notatkę z lekcji. 
8—Tam nauczyciel wpisze Ci ocenę. 
9—Czasami odczuwany przed sprawdzianem. 

10—Szkoła to nasz drugi … 
11—Tam mieszkają książki. 
12—Tam podstemplujesz legitymację szkolną. 
13—Wesołe, sympatyczne, czasem się pokłócą. 
14—Jest ich dużo w sali do informatyki. 
15—Mieści się w sali nr 120. 
16—Zajęcia terapeutyczne, w czasie których za pomocą 

swojego umysłu sterujesz grą komputerową. 
17—Niezbędny na biurku nauczyciela. 
 

Hasło: ………………………………………………. 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2017/2018 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:    

   

„Czasami w życiu należy się cieszyć z tego, co jest, chociaż chciałoby się więcej”.   
 

Robert Kubica 

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   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Marysia Jagodzińska, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Milena 
Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska, Olga 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: piątek, godz.13.35 (czytelnia) 

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Tym razem nawiązuje ona do tematu                   
jednego z artykułów obecnego numeru gazety. 

 

Jak się miejsce przedstawione na zdjęciu? 
 

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

Podajemy rozwiązanie czerwcowej zagadki                               
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia Panią Ewę 
Samsel. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Public Domain 


