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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

10 Rowerem po wodzie 

10 Wakacje prawie międzynarodowe 

11 Na Mazurach 

11 Na Podhalu 

12 Na spływie kajakowym 

12 W Pieninach 

13 Ostatni rejs „Titanica” 

14 I znowu zwyciężyliśmy! 

15 Ku pokrzepieniu serc—wywiad z Henrykiem 
Sienkiewiczem 

15 Czy dobrze znasz Henryka Sienkiewicza?                              
- konkurs 

16 Autorytety XXI wieku 

17 Chciałbym umieć latać—wywiad z p. Mateuszem                 
Żebrowskim 

18 Jak się czuję w… klasie? 

18 Wakacyjny uśmiech 

19 Śladami Napoleona Bonaparte 

20 Mam prawo do nauki 

21 Moja ścieżka życia 

22 Przygody Super Marchewki 

23 Wakacyjne wspomnienia—łamigłówki 

24 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Wakacyjna kolej parowa z Gniezna                         
do Trzemeszna (fot. W. Siedlecki) 
Zdjęcie po lewej stronie:  Dzieci z lipcowego turnusu 
organizowanego przez Stowarzyszenie „O Uśmiech 
Ucznia” w Łazienkach Królewskich w Warszawie.  
Zdjęcie po prawej stronie:  Półkolonijne zabawy                            
w Parku „Bajka” w Błoniu. 
(fot. sp2blonie.edupage.org) 

▲ Tak witaliśmy nowy rok szkolny.  

fot. Edyta Kurlej 

Witam Was wszystkich po wakacjach,                        
a szczególnie pozdrawiam nowych uczniów 
klas pierwszych. Trzymamy za Was kciuki! 

Tęsknicie za wakacjami? Przypomnimy 
Wam letnie przygody. Nasi redaktorzy zebrali 
wakacyjne wspomnienia uczniów naszej       
szkoły. Było ich bardzo dużo. Byliście                         
wszędzie: w górach, nad morzem, nad jeziora-
mi. Ci, którzy zostali w Błoniu, też świetnie 
spędzili ten czas na półkoloniach.  

Mamy dla Was też wywiady: z Panią                   
dyrektor Aldoną Cyranowicz, z p. Mateuszem 
Żebrowskim oraz (zdziwicie się) z Henrykiem 
Sienkiewiczem. 

W naszej gazetce, jak zwykle, relacje                            
z wielu wydarzeń szkolnych i wycieczek.                       
Czekają też na Was konkursy, łamigłówki                            
i humor.    

Na koniec zobaczycie, gdzie wakacje                      
spędziła Marchewka, czyli kolejne komiksowe 
historie. 

Zapraszam! Lektura obowiązkowa;) 
 

 
Redaktorka naczelna: 

Marysia Wodnicka 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 Rób w życiu to, co kochasz, a praca będzie 
zawsze przyjemnością—wywiad z Panią                  
dyrektor Aldoną Cyranowicz 

5 Pamiętamy… 

5 Pierwszego września zdarzyło się...  

6 Krzyż Zasługi dla SP2 

6 Quo vadis? 

7 Lipcowe przygody 

8 Lato z uśmiechem 

9 Sierpniowe sianokosy 

Z okazji zbliżającego się Święta                          
Edukacji Narodowej wszystkim                        
Pracownikom Szkoły życzymy dużo 
szczęścia i radości z wykonywanej                  
pracy ,  sukcesów zawodowych                           
oraz samych grzecznych i wzorowych uczniów!  

Redakcja 
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NIECODZIENNY WYWIAD  Z... 

„Zrozumieć to znaczy zadawać wiele pytań”. Fiodor Dostojewski 

RÓB W ŻYCIU TO, CO KOCHASZ,                                                       RÓB W ŻYCIU TO, CO KOCHASZ,                                                       RÓB W ŻYCIU TO, CO KOCHASZ,                                                       

A PRACA BĘDZIE ZAWSZE PRZYJEMNOŚCIĄA PRACA BĘDZIE ZAWSZE PRZYJEMNOŚCIĄA PRACA BĘDZIE ZAWSZE PRZYJEMNOŚCIĄ   

Z okazji nowego roku szkolnego rozmawiamy  
z p. dyrektor Aldoną Cyranowicz. 

 

- Jak Pani dyrektor spędziła tegoroczne                   
wakacje? 

- Udało mi się na dziesięć dni wyjechać z moją 
rodziną i psem w Góry Sowie. Bardzo mi się tam 
podobało. Piękne góry, dużo do zwiedzania                               
i oglądania, polecam. Dodatkowo trafiłam na ładną 
pogodę, więc było cudownie. Wszyscy byli zadowo-
leni, a najbardziej chyba pies. 

- A jak się nazywa Pani pies? 

- Mój pies nazywa się Gaja, ma cztery lata. Jest 
przesympatycznym owczarkiem niemieckim,                       
suczką. Bardzo lubi jeździć samochodem. 

- Pani dyrektor ma syna… 

- Tak, ma na imię Maciej. Gdy sięgniecie do                     
Księgi Imion, to przeczytacie przy Macieju, że imię 
to oznacza „dar Boga”. Na drugie ma Kordian,                        
a to z kolei jest imię literackie, wymyślił je Juliusz 
Słowacki. Maciek ma już dwadzieścia jeden lat. 
Chodził do naszej szkoły, teraz studiuje informaty-
kę. Chciałby być programistą i rzeczywiście                            
w programowaniu jest bardzo dobry. 

- A Pani dyrektor jakie ma drugie imię i skąd 
pochodzi Pani pierwsze imię? 

- Na drugie mam Maria, tak jak moja babcia. Imię 
Aldona wymyśliła moja ciocia; jest rzadko spotyka-
ne. To imię litewskie, nosiła je na przykład pierwsza 
żona króla Kazimierza Wielkiego.  

Aldona to też imię jednej z bohaterek stworzo-
nych przez Adama Mickiewicza, występuje                          
w utworze „Konrad Wallenrod”.  

- Jak Pani dyrektor zaczynała swoją karierę? 

- Ukończyłam szkołę, w której teraz jestem    
dyrektorem, wtedy chodziło się do niej przez 8 lat. 
Już w piątej klasie wiedziałam, że chcę być                         
nauczycielką i że chcę uczyć języka polskiego.                   
Po szkole podstawowej uczęszczałam do Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. Hoffmanowej w War-
szawie, potem ukończyłam studia polonistyczne 
na Uniwersytecie Warszawskim i dwa kierunki 
studiów podyplomowych. Równolegle rozpoczę-
łam pracę w naszej szkole, najpierw pracowałam 
przez dwa lata w świetlicy, potem zaczęłam uczyć 
języka polskiego i tak już zostało. Pełniłam też         
siedem razy funkcję wychowawcy. Dyrektorem 
zostałam w 2010 roku, nadal jednak mam kilka 
godzin polskiego, obecnie uczę jedną z piątych 
klas.  

- Gdyby Pani dyrektor chciała zmienić pracę, 
to na jaką? 

- Nie chciałabym zmieniać pracy. Po studiach 
polonistycznych mogłabym na przykład być 
dziennikarką lub pisarką. Mogłabym być logope-
dą, bo skończyłam studia podyplomowe z zakresu 
logopedii. Ponieważ dobrze wychodzi mi pisanie 
projektów, to proponowano mi pracę polegającą 
na pisaniu projektów unijnych, ale nie przyjęłam 
jej, bo najciekawsza dla mnie jest praca w szkole. ► 

Pani dyrektor z zagranicznymi studentami. Zakończenie projektu „Sposób na Sukces”. 

fot. sp2bln
ie.edu

page.org
 

fot. sp2bln
ie.edu

page.org
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NIECODZIENNY WYWIAD  Z... 

► Niezależnie od tego, jakie zarobki mi by                       
proponowano, nie zamieniłabym jej na żadną inną. 
Zapamiętajcie, że najlepszym sposobem na to, aby 
czuć się dobrze w pracy, jest lubienie tego, co się 
robi. Pieniądze nie są w życiu najważniejsze. 

- A gdyby Pani dyrektor wygrała milion                         
dolarów, to na co by je przeznaczyła? 

- O, na pewno udałoby się je dobrze wydać. 
Stworzylibyśmy, na przykład basen przy szkole                           
i piękną, dużą salę gimnastyczną, więc poproszę                         
o ten milion.☺ 

- Gdyby Pani miała wybrać inny kierunek                       
studiów, jaki by to był? 

- Zawsze interesowała mnie historia, geografia... 
Na pewno nie byłyby to studia techniczne,                                           
bo w tym nie czuję się najpewniej. 

- Do jakiego kraju chciałaby Pani wyjechać? 

- W Europie już w kilku krajach byłam.                           
Chciałabym zobaczyć rejony bardziej odległe,                         
np. Australię. Nigdy jednak nie przyszło mi na 
myśl, że mogłabym wyjechać z Polski na stałe.                      
To jest moje miejsce na Ziemi.  

-  Niedawno w naszej szkole byli obcokrajow-
cy… Czy w ramach projektu Kid Speak ktoś                          
jeszcze do nas przyjedzie? 

- Projekt zakłada, że studenci przyjeżdżają                         
do naszego kraju dwa razy w roku. Jeżeli Wy                               
i Wasi rodzice będziecie chcieli, kolejni przyjadą            
do nas na przełomie lutego i marca – podobnie jak 
było w zeszłym roku szkolnym, kiedy przyjechali 
do nas: Ani z Armenii i Bekir z Turcji. Który                               
z tegorocznych obcokrajowców – Anisa z Albanii, 
Carla z Rumunii czy Ricardo z Meksyku -                          
najbardziej Wam się podobał? 

- Meksykanin. 

- Byłam pewna, że tak odpowiecie! Ricardo                    
zrobił na nas wszystkich ogromne wrażenie. Był 
niezwykle żywiołowy, ale dziewczęta też były                      
bardzo    sympatyczne. My z panią Moniką Malik 
poznaliśmy całą trójkę nieco lepiej, bo spędziliśmy 
z nimi więcej czasu. U pani Moniki nocowali,                         
u mnie jedli obiady. Razem byliśmy na wycieczce 
w Muzeum Powstania Warszawskiego, bo taka     
była ich prośba. Zrobiło ono na nich bardzo duże 
wrażenie. Najbardziej wstrząsnęły nimi zdjęcia 
zniszczonej Warszawy. Z panią Moniką byli                           
w Puszczy Kampinoskiej, którą zapamiętają na    
długo, bo „zaatakowały” ich tam jakieś owady. Nie 
były to komary, raczej jakiś rodzaj meszek.  

- Czy od nas pojechali do domu? 

- Nie, nasza szkoła była pierwszą, do której 
przyjechali. Od nas na trzy dni pojechali rekreacyj-
nie nad polskie morze, a potem studentka                                 
z Albanii pojechała do Ostrołęki, a pozostali do 
szkoły na Podlasiu. Co tydzień zmieniają miejsce 
pobytu. 

- Co Pani robi w czasie wolnym? 

- Zawsze lubiłam czytać książki, więc czytam 
w każdej wolnej chwili. Lubię też podróżować                     
i spacerować z psem. 

- Jaka jest Pani ulubiona książka? 

- Z książek, które możecie znać, zawsze bardzo 
lubiłam „Anię z Zielonego Wzgórza” oraz 
„Małego Księcia”.  

- Gdyby miała Pani wymienić jedno                              
życzenie… 

- Byłoby to życzenie dla całego świata.                            
Zlikwidowałabym wszelkie choroby, nie chciała-
bym, aby dzieci umierały…  

- A życzenie dla szkoły? 

- Ze spraw materialnych -  marzy mi się                        
większa sala gimnastyczna. Byłam ostatnio dwa 
dni w delegacji w szkole w pobliżu Torunia                              
i widziałam tam przepiękną, ogromną salę gimna-
styczną. Była w niej nawet podgrzewana podłoga             
i widownia. Taka sala przydałaby się i nam. ☺ 

- Jakie ma Pani dyrektor plany na ten rok 
szkolny? 

- To będzie rok oczekiwania na zmiany. Pew-
nie już wiecie, że planowana jest reforma szkolnic-
twa. Ma być tak, jak było za czasów dzieciństwa 
Waszych rodziców, czyli  szkoła podstawowa ma 
trwać osiem lat. W tym roku najwięcej będzie 
przygotowań do tego, aby w przyszłym roku        
można było tutaj przyjąć siódmą klasę. Jeszcze nie 
wiemy, jakie będą przedmioty, ale przypuszczam, 
że takie, jakie są obecnie w gimnazjum, a więc  
biologia, chemia, fizyka… Nie mamy teraz sali 
chemicznej ani fizycznej, trzeba będzie ją urządzić. 
Do grudnia będzie realizowany mały projekt          
finansowany przez mBank. 

- Czy wiadomo już, jak będzie wyglądało 
szkolnictwo w naszym mieście? 

- O tym zdecyduje pan burmistrz. Prawdopo-
dobnie będą cztery szkoły podstawowe, ale szcze-
góły są dopiero dopracowywane. Gdy tylko                    
będziemy wiedzieć coś pewnego na temat zmian, 
poinformujemy Was i Waszych rodziców. ► 



5 

WYDARZENIA 

► - Czy planowane są jeszcze jakieś remonty? 

- W budynku zbudowanym pięćdziesiąt lat                     
temu, ciągle są potrzebne remonty. Ukończyliśmy 
modernizację łazienek. W niektórych klasach                     
będzie konieczne malowanie ścian. Trzeba będzie 
też dostosować jedną z sal do prowadzenia w niej 
zajęć chemii i fizyki.  

W najbliższym czasie chcemy również uspraw-
nić działanie Internetu w naszej szkole. Poza tym 
wszyscy marzymy o większej sali gimnastycznej, 
ale na realizację tego marzenia trzeba będzie                  
poczekać trochę dłużej. 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 

PAMIĘTAMY…PAMIĘTAMY…PAMIĘTAMY…   

Pierwszy września to nie tylko dzień rozpo-
częcia roku szkolnego, ale też rocznica wybu-
chu drugiej wojny światowej. My, jako Polacy, 
szczególnie o niej pamiętamy.  

To właśnie pierwszego września 1939 roku 
Niemcy hitlerowskie napadły na Polskę.  

Przedstawiciele naszej szkoły, a wśród nich   
i ja, wzięli udział w obchodach siedemdziesią-
tej siódmej rocznicy tego wydarzenia. Trzyma-
jąc w rękach sztandar szkoły, poszliśmy                        
na miejscowy cmentarz. Tam odbyła się                       
uroczysta Msza św., w której wzięły też udział 
władze naszego miasta. Po Mszy odbył się apel 
poległych, któremu towarzyszyły salwy odda-
ne przez kompanię wojska z Kazunia,                     
a potem składaliśmy kwiaty przy pomniku 
upamiętniającym ofiarę walczących za naszą 
ojczyznę. Potem nastąpił przemarsz pocztów 
sztandarowych.  

Po zakończeniu uroczystości z powagą                   
rozeszliśmy się do domów.  

Zawsze będę pamiętać o naszych bohate-
rach i oddawać im cześć.  

 

Karolina Szklarska 

PIERWSZEGO WRZEŚNIA ZDARZYŁO SIĘ ...PIERWSZEGO WRZEŚNIA ZDARZYŁO SIĘ ...PIERWSZEGO WRZEŚNIA ZDARZYŁO SIĘ ...   

Obchody rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej                      
na cmentarzu w Błoniu. ► 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 

1015 – Miażdżące zwycięstwo wojsk polskich pod 
wodzą księcia Bolesława Chrobrego nad niemiecki-
mi w bitwie pod Budziszynem w czasie wyprawy 
cesarza Henryka II Świętego na Polskę. 

1364 – Papież Urban V wydał bullę powołującą                   
do życia Akademię Krakowską. 
1435 – W bitwie pod Wiłkomierzem nad rzeką  
Świętą wojska polsko-litewskie pokonały armię Świ-
drygiełły i posiłkujących go krzyżaków inflanckich. 
1944 – 32. dzień powstania warszawskiego:                            
zakończenie ewakuacji żołnierzy i części ludności 
cywilnej Starówki do Śródmieścia. 

1715 – Ludwik XV został królem Francji. 
1873 – W San Francisco uruchomiono pierwszą 

linię tramwaju linowego. 
1916 – I wojna światowa: Bułgaria wypowiedziała 

wojnę Rumunii. 
1944 -  W Rio de Janeiro odsłonięto pomnik                    

Fryderyka Chopina. 
1945 – Otwarto Polski Cmentarz Wojenny                           

na Monte Cassino. 
1985 – Odnaleziono wrak Titanica. 
 

Relacja z naszego rejsu „Titanikiem” na str.13. 
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WYDARZENIA 

Byliśmy świadkami historycznego wydarzenia.  

KRZYŻ ZASŁUGI DLA SP2KRZYŻ ZASŁUGI DLA SP2KRZYŻ ZASŁUGI DLA SP2   

1 września nauczyciele, rodzice i uczniowie 
klas 4-6 byli świadkami niecodziennego                         
wydarzenia.  Sztandar naszej szkoły został                  
odznaczony Krzyżem Zasługi PCK III klasy. 

W r ę c z y ł  g o  p a n  W ł o d z i m i e r z                      
Żabka, nasz absolwent, a obecnie Prezes                              
Polskiego Czerwonego Krzyża powiatu                          
warszawskiego zachodniego i członek                                
Wojewódzkiego Zarządu PCK.  

- Dlaczego to właśnie naszą szkołę spotkało 
to szczególne wyróżnienie? – pytamy się                            
p. Marty Marjańskiej, opiekunki Szkolnego 
Koła PCK. 

- Jest to podziękowanie dla wszystkich ludzi 
dobrej woli, którzy nie szczędzili trudu,                                
by pomóc potrzebującym, zarówno na terenie 
„Dwójki”, jak i naszego miasta – mówi pani         
Marta. – Zbiórki na PCK prowadziliśmy kilka 
razy w roku. Sprzedawaliśmy ciasta upieczone 
przez uczniów i ich rodziców. Prowadziliśmy 
loterię fantową, do której nagrody otrzymywali-
śmy od różnych sponsorów. Udało nam się                     
zebrać rocznie około dwóch tysięcy złotych. 
Przez ostatnie dwa lata zajmowaliśmy drugie 
miejsce w powiecie pod względem sumy                            
zebranych pieniędzy.  

▲ Sztandar naszej szkoły został odznaczony Krzyżem Zasługi 
PCK III klasy. 

- Czy zamierzacie kontynuować swoją                             
działalność? 

 

- Już 13 października, tuż przed Dniem Edukacji 
Narodowej, będziemy sprzedawać ciasta, które tym 
razem zostaną upieczone przez nauczycieli SP2.  

 

- A więc wszystkim tym, którzy zechcą wesprzeć 
nasze zbiórki pieniędzy dla potrzebujących,                            
życzymy smacznego! ▪ 

QUO VADIS?QUO VADIS?QUO VADIS?   

3 września uczestniczyliśmy w Narodowym 
Czytaniu. Była to akcja ogólnopolska, tego dnia                
w 2200 miejscach w naszym kraju czytano                       
fragmenty „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza.                        

W Błoniu Narodowe Czytanie odbyło się po raz 
pierwszy, jego inicjatorem było Gimnazjum Nr 2. 
Gościem specjalnym tego wydarzenia był aktor 
Dariusz Wieteska (na zdjęciu). ▪ 

fot. Edyta Kurlej 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 



7 

NASZE WYPRAWY 

W lipcu zorganizowane zostały jednocześnie dwa turnusy półkolonii. 

Rozmawiamy z p. Martą Marjańską—
wychowawcą w czasie pierwszego turnusu                        
tegorocznych półkolonii w SP2. 

 

- Od ilu lat organizuje Pani Lato w Mieście? 
 

- Troszkę już się tym zajmuję. Nie organizuję                
sama Lata w Mieście. Osoby, które pracują                            
w danym turnusie, współpracują ze sobą i każdy                   
z nas ma swoje zadania.  

 

- Czy lubi Pani pracę z dziećmi poza lekcjami? 
 

- Tak, bardzo. Szczególnie wtedy, kiedy mogę 
pomagać nie tylko w lekcjach. 

 

- Skąd Pani czerpie pomysły na zajęcia? 
 

- Życie podsuwa nam wiele rozwiązań i myślę, 
że doświadczenia zdobyte w latach „młodości”                 
doskonale się sprawdzają. 

 

- Jakie zajęcia się podobają Pani najbardziej? 

LIPCOWE PRZYGODYLIPCOWE PRZYGODYLIPCOWE PRZYGODY   

- Hmm, chyba dotyczące języka polskiego, 
przyrody i wszelkie artystyczne.  

 

- Czy praca z dziećmi na półkoloniach jest 
inna niż w czasie lekcji? 

 

- Tak. Nie ma podziału lekcyjnego i można  
zaplanować takie zajęcia, jakie się tylko chce.                    
To wiele ułatwia.  

 

- Jak Pani lubi spędzać wakacje? 
 

-  Troszkę leniuchuję, ale najbardziej lubię 
zwiedzać i poznawać nowe miejsca, czyli                              
podróżować. Praca na działce też sprawia mi      
wiele przyjemności.  

 

- Czy poleca Pani półkolonie w SP2? 
 

- Zapraszam serdecznie! Jest świetna zabawa     
i  można zawsze coś znaleźć dla siebie. ▪ 

Rejs  statkiem po Wiśle 

Sala Zabaw 

Park „Bajka” Basen termalny w Mszczonowie 

Gra terenowa w Łazienkach 

fot. Marta Marjańska i Aneta Domuracka 

Rozmawiały: Marysia i Julka 
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„Spraw, aby każdy dzień miał szansę stać się najpiękniejszym dniem Twojego życia”. Mark Twain 

LATO Z UŚMIECHEMLATO Z UŚMIECHEMLATO Z UŚMIECHEM   

▲ Byliśmy na wycieczce w Łazienkach Królewskich                               
w Warszawie.  

▲ Oglądaliśmy niesamowite pojazdy w Muzeum                                
Motoryzacji i Techniki w Otrębusach. 

▲ Czy wy też chcielibyście przejechać się drezyną                                   
w Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Sochaczewie? 

▲ Zwiedzaliśmy zabytki architektury w Łowickim Parku 
Etnograficznym w Maurzycach. 

▲ W Muzeum w Łowiczu tworzyliśmy przepiękne                         
wycinanki.  

▲ Dwa razy zażywaliśmy kąpieli w basenie w Grodzisku  
Mazowieckim.                                                       fot. sp2blonie. edupage.org 

Wypoczynek drugiej lipcowej grupy organizowa-
ny był przez Stowarzyszenie „O Uśmiech Ucznia”. 

Nie da się opisać wszystkiego, co robiliśmy. 
Przedstawiamy kilka zdjęć. 
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„Nic nie jest skończone, dopóki się nie skończy”.  Miś Yogi 

SIERPNIOWE SIANOKOSYSIERPNIOWE SIANOKOSYSIERPNIOWE SIANOKOSY   

Na temat sierpniowego turnusu półkolonii                      
rozmawiamy z p. Jakubem Bargłem. 

 

- Ile dni trwały szkolne półkolonie? 
 

- Dwa tygodnie, ale dzieci uczęszczały dwa razy 
po pięć dni od poniedziałku do piątku, czyli w su-
mie dziesięć dni. 

 

- O której godzinie była zbiórka w szkole? 
 

- Zbiórka była o godzinie dziewiątej, a zajęcia 
kończyliśmy około godziny czternastej. 

 

- Ile osób wzięło udział w półkoloniach? 
 

- Niektórzy brali udział tylko w pierwszym lub 
drugim tygodniu, więc ponad pięćdziesięciu 
uczniów. 

 

- Kto jeszcze oprócz Pana był opiekunem? 
 

- Opiekunem była Pani Marta Cybulska,                          
Pani Sylwia Borkowska i Pani Monika Piątkowska. 

 

- Czy były jakieś zajęcia w szkole? 
 

- W szkole jeden dzień graliśmy w gry                     
planszowe, mieliśmy zajęcia sportowe, ale zwykle  
staraliśmy się wychodzić poza teren szkoły. 

 

- Czy w półkoloniach wzięli udział uczniowie 
tylko naszej szkoły? 

 

- Nie, trójka uczniów była z innych szkół,                       
na przykład ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Błoniu. 

- Do ilu miejsc jeździliście? 
 

- Byliśmy w dziewięciu różnych miejscach. 
 

- Jakie były według Pana najciekawsze                    
zwiedzane przez Was miejsca? 

 

- Na przykład Twierdza Modlin, gdzie chodzi-
liśmy po różnych tunelach z czasów II Wojny 
Światowej. Dowiedzieliśmy się tam wielu cieka-
wych rzeczy o tamtych czasach. Również bardzo 
interesujące było zwiedzanie Stadionu Legii      
Warszawa—chodziliśmy w miejsca, do których  
na co dzień ludzie nie mają dostępu. 

 

- Czy półkolonie podobały się Panu                                            
i dzieciom? 

 

- Tak, myślę, że wszyscy byli zadowoleni. 
Ostatniego dnia byliśmy w kinie, dzieci dostały na 
pamiątkę czekoladę.  

 

- Chciałby Pan dodać jeszcze coś od siebie? 
 

- Zachęcam wszystkich czytelników naszej      
gazetki szkolnej, żeby za rok wzięli udział                            
w półkoloniach, które będą organizowane                            
w różnych terminach. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. 
 

Rozmawiały: Maja Markowska  
i Amelia Tomaszewska  

Centrum Nauki Kopernik  

Basen w Mszczonowie 
Gra terenowa w Błoniu 

Na stadionie Legii 

W Twierdzy Modlin fot. Marta Cybulska 
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„Wakacje to nie tylko czas na odpoczynek… to przede wszystkim czas na wykorzystanie wiadomości zdobytych 
podczas roku szkolnego”.  (znalezione w Internecie) 

ROWEREM PO WODZIEROWEREM PO WODZIEROWEREM PO WODZIE   

W tym roku na wakacjach byłem na Roztoczu                     
w Krasnobrodzie. Razem ze swoją rodziną zamiesz-
kałem w domku, w lesie, niedaleko jeziora. 

Pewnego dnia wybraliśmy się na plażę. Wypoży-
czyliśmy rower wodny i wypłynęliśmy na jezioro. 
W pewnym momencie na środku jeziora zaciął się 
ster w rowerze i zaczęliśmy pływać wkoło. Tata 
próbował naprawić usterkę, ale szło mu to                             
z trudem. Staraliśmy się dopłynąć do brzegu,                 
wiosłując nogami, ale to nic nie dało. Po kolejnych 
próbach udało się tacie odblokować ster i szczęśli-
wie dopłynęliśmy do brzegu. Po interwencji dostali-
śmy godzinę darmowego pływania na sprawnym 
rowerze. 

Pomimo że na początku trochę się przestraszy-
łem, to miło wspominam tę wakacyjną przygodę. 

 

Łukasz Mulawa 

WAKACJE PRAWIE    WAKACJE PRAWIE    WAKACJE PRAWIE    
MIĘDZYNARODOWEMIĘDZYNARODOWEMIĘDZYNARODOWE   

▲ Staraliśmy się dopłynąć do brzegu, wiosłując nogami,   
ale to nic nie dało.  

Moje wakacje zaczęły się bardzo wcześnie. Już       
25 czerwca wyjechałem na obóz karate. Potem                     
byłem z mamą nad morzem. 

Najlepiej jednak wspominam wyjazd do babci 
do Janowa Podlaskiego. Tradycją pobytu są odwie-
dziny w janowskiej stadninie. Był to czas przed                    
samą wystawą, więc kiedy oglądaliśmy konie            
przygotowywane do aukcji, towarzyszył nam 
dreszczyk emocji. 

Zwiedziłem najstarszą stajnię w stadninie,                      
zwaną zegarową, oraz drugą – równie starą –                      
tzw. czołową. Czempiony strzeżone były                                
najbardziej, więc nie mogłem iść zobaczyć,                              
ale przywieziony cukier ze smakiem zjadły inne, 
równie piękne, konie arabskie. 

Najlepszą przygodą była aukcja i licytacja.                        
Mogłem oglądać je z bliska. Siedziałem vis a vis                  
pana z Arabii Saudyjskiej, który przez telefon sateli-
tarny licytował najlepszego konia. Poczułem się jak 
szejk. 

Inną przygodę przeżyłem u innego swojego    
wujka, który prowadzi restaurację. W tym roku   
pozwolił mi samemu ukręcić placek na pizzę                              
i skomponować samemu składniki. Sam ją                             
upiekłem w piecu opalanym drewnem.  

▲ Kiedy oglądaliśmy konie przygotowywane do aukcji, 
towarzyszył nam dreszczyk emocji. 

Dostałem pochwałę od samego szefa kuchni – 
Włocha Alvaro (placek był zjadliwy). 

Inną przygodę przeżyłem pewnego dnia                         
podczas spaceru. Zobaczyłem węża, który zjadał 
wielką ropuchę. Nie była to anakonda połykająca 
antylopę, ale widok był niesamowity. Ostrożnie 
sięgnąłem po telefon i zrobiłem zdjęcie. 

Przygód byłoby pewnie więcej, ale wakacje 
niespodziewanie się skończyły, co mnie niezmier-
nie smuci. Mam nadzieję na nowe przygody                       
za rok. 

 

Michał Firsiuk  

CC0 Public Domain  

fot. Agnieszka Mulawa 



11 

NASZE WYPRAWY 

▲ Przystań jachtowa w Mikołajkach. 

W pewną sobotę pojechałam z rodzicami                              
i rodzeństwem na Mazury. Podróż była bardzo     
długa i męcząca. Po trzech godzinach dojechaliśmy 
na miejsce. Zatrzymaliśmy się w domu wujka. 
Dzieliłam z siostrą pokój, w którym było duże łóż-
ko, lustro i szafa. Ponieważ było bardzo późno, 
wszyscy poszliśmy spać. 

Następnego dnia pojechaliśmy na Mszę św.                     
do miejscowości Świętajno. Potem zwiedzaliśmy 
Mikołajki. Udaliśmy się na obiad do jednej z tamtej-
szych restauracji, w której rodzice zamówili świeże 
ryby, a ja jadłam najlepszego kurczaka z frytkami. 
Po posiłku udaliśmy się na most, z którego                            
obserwowaliśmy pływające łodzie. Trafiliśmy także 
do restauracji na wodzie, gdzie pod sufitem wisiały 
kwiaty. Idąc na Rynek, zatrzymaliśmy się na plaży, 
gdzie podziwialiśmy łabędzie. Zmierzając                               
na miasto, przy straganie kupiliśmy pocztówki dla 
przyjaciół. W drodze powrotnej jedliśmy lody                           
i gofry. 

Gdy wróciliśmy z Mikołajek, wyruszyliśmy                       
do lasu na poszukiwanie grzybów. Po powrocie 
rodzice szybko zasnęli, a ja z siostrą grałyśmy                        
w takie gry jak: chińczyk, warcaby, Monopoly                     
i państwa – miasta. 

Następnego dnia udaliśmy się nad jezioro,                       
aby podziwiać piękne widoki i zrobić zdjęcia.                        
Po południu spakowaliśmy się i szczęśliwie                             
wróciliśmy do domu. 

Bardzo mi się podobało i mam nadzieję,                              
że za rok pojedziemy tam znowu. 

 

Kinga Rogoza  

NA MAZURACHNA MAZURACHNA MAZURACH   

fot. By © Marek i Ewa Wojciechowscy / Trips over Poland, CC BY-SA 3.0, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4497283 

WAKACJE Z LILIJKĄWAKACJE Z LILIJKĄWAKACJE Z LILIJKĄ   

Tegoroczne wakacje będą dla mnie niezapo-
mniane, ponieważ mogłem przeżyć prawdziwą                       
i ciekawą przygodę. 

Wybrałem się na mój pierwszy obóz harcerski     
w góry. Obóz trwał trzy tygodnie. Przyjechałem                    
do miejscowości Sucha Góra w drużyną Łowców. 
Podczas pierwszych dni na miejscu od podstaw 
budowałem ze starszymi harcerzami obozowisko. 
Zrobiliśmy stołówkę, kuchnię, maszt, latrynę, 
„ppoż.”, łóżka i szafki. 

To była moja pierwsza „pionierka”, bo tak                     
określamy powstawanie obozu. Praca była ciężka                         
i męcząca. Najtrudniejsze dla mnie było budowanie 
łóżek (czyli po harcersku – „pryczówek”).  

Podczas tej budowy używałem pryczy (grubej 
linki), bali drewna oraz młotka. Gdy nie dawałem 
już rady, pomagał mi zastępowy. Z gotowej                     
pryczówki byłem bardzo dumny. Miałem swoje 
miejsce do spania i zrobiłem je prawie samodziel-
nie. 

Na tym obozie poznałem zasady bycia harce-
rzem. Nauczyłem się też modlitwy i hymnu, a naj-
ważniejsze – pracy w drużynie. Moja przygoda 
nauczyła mnie cierpliwości i bycia rozważnym. 

 

Kacper Ćwiek  

NA PODHALUNA PODHALUNA PODHALU   

Tegoroczne wakacje spędziłem bardzo aktyw-
nie. Byłem nad morzem u dziadków na wsi,                             
w górach, na Wyżynie Krakowsko – Częstochow-
skiej i na kolonii w miejscowości Murzasichle. 

Murzasichle to nieduża, popularna miejscowość 
turystyczna położona w pobliżu Zakopanego, w 
bezpośrednim sąsiedztwie Tatr i Tatrzańskiego 
Parku Narodowego. 

Nasze kolonie trwały dziesięć dni. Byliśmy na 
wycieczce w Krakowie, Wadowicach, Zakopanem i 
Tatrzańskim Parku Narodowym oraz w Termach 
Szaflary. 

Pewnego dnia spotkała nas miła niespodzianka. 
Odwiedziła nas Pani Prezydentowa, Agata Duda. 
Wizyta była krótka, ale obfita w atrakcje. Na powi-
tanie śpiewaliśmy góralskie piosenki, następnie 
urządziliśmy pokaz mody. Stroje zrobiliśmy sami 
w ekoodpadków. Na koniec wizyty zrobiliśmy so-
bie zdjęcia w Panią Prezydentową. 

Na tych koloniach bardzo dobrze się bawiłem. 
To były udane wakacje. 

 

Mateusz Kobierecki  
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NA SPŁYWIE KAJAKOWYMNA SPŁYWIE KAJAKOWYMNA SPŁYWIE KAJAKOWYM   

▲  

Pewnego dnia cała moja rodzina wybrała się                 
na spływ. 

Po przyjechaniu na miejsce musieliśmy opłacić                                     
i wybrać kajaki. Ja z tatą wybraliśmy kajak czerwo-
ny, pomarańczowe wiosła i najważniejsze – kapoki, 
bo nie jesteśmy dobrymi pływakami. Tata pomógł 
mi wsiąść do kajaku i zaczął nas wodować. Na                    
początku podpłynęliśmy do mojego dziadka i cioci 
i chlapaliśmy się z nimi wodą. To była świetna                   
zabawa, wszyscy się zmoczyliśmy. 

Nasza trasa była bardzo długa i pełna pięknych 
widoków. Płynęliśmy pod mostem i co chwilę tata 
opowiadał mi o zwierzętach i roślinach wodnych. 
W połowie drogi zrobiliśmy sobie odpoczynek.                     
Po ruszeniu w dalszą trasę było dużo śmiechu,                   
bo taranowaliśmy się kajakami, ale na szczęście 
nikt nie wpadł do wody. 

Na końcu naszej wycieczki czekali panowie, 
którzy pomagali nam wciągnąć kajaki na brzeg                      
i czekali aż przygotujemy się do powrotu. Po pew-
nym czasie przyjechał bus, który zabrał nas na 
miejsce, gdzie zostawiliśmy samochody. Potem 
wszyscy razem pojechaliśmy do domu mojej pra-
babci na obiad. Tam grałem z tatą w ping – ponga. 
Kiedy zaczęło się robić ciemno, wróciliśmy do                        
domu. 

To był super dzień, bo spędziłem go z moją                   
kochaną rodziną. 

 

Kacper Stępniak  

W PIENINACHW PIENINACHW PIENINACH   

Moje wakacje były pełne atrakcji. Byłam z rodzi-
cami w górach i nad morzem. Brałam  również 
udział w półkoloniach organizowanych przez naszą 
szkołę. 

Wypoczynek rozpoczęliśmy wyprawą w Pieni-
ny. Mieszkaliśmy w miejscowości  Krościenko nad 
Dunajcem, niedaleko od Szczawnicy. Największymi 
atrakcjami Pienińskiego Parku Narodowego są: 
szczyty Trzy Korony i Sokolica oraz spływ z flisaka-
mi tratwą po Dunajcu. Szczyty nie były wysokie                        
i z niewielkim wysiłkiem je zdobyliśmy. Śmieszne 
jest to, że Trzy Korony to tak naprawdę pięć wierz-
chołków, które górale żartobliwie nazwali: Dziadek, 
Babka, Wysoka Kaśka, Gruba Baśka, Kudłata                       
Maryśka. Na szczycie Sokolicy rośnie charaktery-
styczna dla Pienin około pięćsetletnia sosna karło-
wata. Z góry rozciąga się piękny widok na przełom 
Dunajca i spływające nim tratwy. 

W sierpniu udaliśmy się do Sarbinowa, małej 
miejscowości pomiędzy Kołobrzegiem a Koszali-
nem. Pogodę mieliśmy jak na zamówienie, więc 
całe dnie spędzaliśmy na plaży i na wycieczkach 
rowerowych. Sarbinowo jest miasteczkiem rehabi-
litacyjno-uzdrowiskowym, dlatego przyjeżdża 
tam wiele osób niepełnosprawnych. Z myślą                        
o nich zbudowano tam przepiękną nadmorską 
promenadę. Można  z niej podziwiać morze                          
i plażę o każdej porze dnia i nocy. Promenadą tą 
można również dojść do najlepszej lodziarni na 
świecie. Smaków było tak dużo, że zajęło nam 
dwa tygodnie, by spróbować każdego, a kulki    
były tak wielkie, że ledwie mogliśmy je zjeść. 

Miałam bardzo udane wakacje. Chciałabym 
mieć podobne w przyszłym roku. Już nie mogę się 
doczekać !    

Joanna Dłuha 

▲… tata opowiadał mi o zwierzętach i roślinach wodnych. 

▼ Śmieszne jest to, że Trzy Korony to tak naprawdę pięć 
wierzchołków. 
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„Bo wypadek to dziwna rzecz... Nigdy go nie ma, dopóki się nie zdarzy”.  Kłapouchy  

OSTATNI REJS „TITANICA”OSTATNI REJS „TITANICA”OSTATNI REJS „TITANICA”   

W czasie pierwszego turnusu letnich półkolo-
nii wyruszyliśmy na ostatni rejs statkiem 
„Titanic”.   Na szczęście udało nam się wyjść cało 
z katastrofy i możemy opowiedzieć Wam o tym, 
co widzieliśmy i przeżyliśmy. 

 

„Titanic” - słynny statek, wówczas jeden                              
z największych na świecie, w kwietniu 1912 roku                               
wypłynął na swój pierwszy rejs. Płynął z Sou-
thampton—miasta portowego położonego na połu-
dniu  Anglii—do Nowego Jorku w Stanach Zjedno-
czonych. Był ogromny i bardzo elegancki. Najtań-
szy bilet na rejs kosztował 8 funtów, a za najdroż-
szy bilet I klasy należało zapłacić aż 250 funtów.  

Niestety „Titanic” nigdy nie dotarł do celu swo-
jej podróży. W drodze, w ciemnościach nocy z 14 
na 15 kwietnia, otarł się prawą burtą o górę lodo-
wą, która go uszkodziła. Początkowo nikt nie zda-
wał sobie sprawy z powagi sytuacji, a o zderzeniu                       
wiedziało tylko kilkanaście osób na statku. Na                     
oględziny statku wybrał się kapitan Smith                          
i konstruktor Thomas Andrews i stwierdzili,                           
że zatonie on w ciągu półtorej godziny. Dopiero 
potem rozkazano przygotować szalupy i przede 
wszystkim umieszczać w nich kobiety i dzieci.               
Łodzi ratunkowych na statku było za mało... 

Na wystawie „Titanic the Exhibition” w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie oglądaliśmy ponad 
dwieście oryginalnych przedmiotów wydobytych                           
z wraku statku oraz pozyskanych z innych źródeł,                   
a także wiele pełnowymiarowych rekonstrukcji 
wnętrz.  

Głos lektora w słuchawkach opowiadał nam 
wzruszające historie pasażerów. Miało się wraże-
nie, jakby rzeczywiście było się tam wraz z nimi. 

fot. Aneta Domuracka 
Domena publiczna, https://
commons.wikimedia.org 

HISTORIA PEWNEJ OBRĄCZKI 
„W kajutach olbrzyma mogło pomieścić się 

prawie 3400 osób. Część pasażerów płynęła                         
do USA zdobyć fortunę (głównie pasażerowie 
trzeciej klasy), inni ukryć się przed sądami                       
czy długami.  

Jedną z najbardziej poruszających historii tej 
tragedii jest los szwedzkiego małżeństwa Gerdy                    
i Edvarda Lindellów. 

Para narzeczonych zgodnie ze szwedzką                        
tradycją wręczała sobie nawzajem pierścionki     
zaręczynowe. Po ślubie pierścień zaręczynowy 
mężczyzny stawał się jego obrączką, a kobieta 
otrzymywała kolejny pierścionek, tym razem                                
z kamieniem, który lutowano z pierścionkiem   
zaręczynowym. 

Lindellowie byli pasażerami trzeciej klasy, 
więc gdy zorientowali się, że wydarzyło się coś 
niezwykłego i wydostali się na pokład, wszystkie 
łodzie ratunkowe były już opuszczone na wodę. 
Zdesperowani skoczyli do oceanu, aby dopłynąć 
do jednej z szalup. Parze udało się dopłynąć                    
do przepełnionej łodzi, Edvard wspiął się na                      
pokład, ale jeden z rozbitków przytrzymywał ręce 
Gerdy, tak aby nie mogła się dostać do środka 
(wtedy obrączka zsunęła jej się z palca i spadła na 
dno łodzi). Woda miała tej nocy temperaturę                      
w granicach 0 stopni Celsjusza. Po jakimś czasie 
mężczyzna puścił ramię Gerdy, która zatonęła                      
w ciągu kilku sekund. Edvard zmarł później                          
z powodu wychłodzenia. Prawie miesiąc                            
po katastrofie odnaleziono na dnie łodzi złotą                          
obrączkę Gerdy.” 

Piotr Siedlecki 
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„Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmuję jako wróżbę zwycięstwa, którą mi sam Bóg przez wasze ręce                     
zsyła. A pole bitwy On także wyznaczy”.   Król Władysław Jagiełło 

   I ZNOWU ZWYCIĘŻYLIŚMY!I ZNOWU ZWYCIĘŻYLIŚMY!I ZNOWU ZWYCIĘŻYLIŚMY!   

W Roku Henryka Sienkiewicza, autora m.in.  
powieści historycznej „Krzyżacy”, na inscenizację  
słynnej bitwy na pola Grunwaldu przybyły tłumy 
ludzi. Wśród nich byłem i ja.  

15 lipca 1410 roku pod Grunwaldem rozegrała się 
jedna z najważniejszych naszych bitew. Polacy połą-
czeni z Litwinami walczyli z zakonem krzyżackim.  

Jak to tego doszło, że w ogóle musieliśmy                    
walczyć z Krzyżakami?  

Rycerski Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny 
Domu Niemieckiego został nieopatrznie sprowadzo-
ny do Polski w 1226 roku przez księcia Konrada I 
Mazowieckiego (dziadka Konrada II Mazowieckie-
go, który w 1280 roku ufundował nasz błoński                    
kościół Świętej Trójcy). Książę zaprosił ich do Polski, 
aby osiedlili się na ziemi chełmińskiej i pomagali mu 
w walce z pogańskimi plemionami Prusów, które 
zagrażały północnemu Mazowszu. Krzyżacy poko-
nali gnębiące Mazowszan plemiona, ale sami na uzy-
skanych ziemiach zaczęli budować  swoje  państwo. 
Początkowo w Polsce nie dostrzeżono niebezpie-
czeństwa i udzielano im pomocy. Potęga Zakonu 
jednak rosła. Krzyżacy zaczęli napadać na nasz kraj                   
i długo nie można było tego zmienić.  Dopiero bitwa 
pod Grunwaldem, chociaż nie zniszczyła całkowicie 
Zakonu, tak go osłabiła, że nigdy już nie odzyskał 
swej potęgi.  

Piotr Siedlecki  
▲ Wynik corocznych walk pod Grunwaldem z góry jest 
wiadomy, a jednak bitwa zawsze wzbudza ogromną                   
ciekawość widzów. 

fot. Piotr Siedlecki 

▼ Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem 

fot. Piotr Siedlecki 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza.                                                                                                                   
W maju obchodziliśmy 170—lecie jego urodzin, w listopadzie będzie setna rocznica jego śmierci. 

KU POKRZEPIENIU SERCKU POKRZEPIENIU SERCKU POKRZEPIENIU SERC   

Cofam się w czasie o sto lat. Jestem w miejsco-
wości Vevey w Szwajcarii, u brzegu Jeziora                    
Genewskiego, gdzie w związku z wybuchem                        
I wojny światowej przebywa wybitny polski                        
pisarz Henryk Sienkiewicz. 
 

- Dzień dobry Panie Henryku, czy zgodzi się 
Pan na krótki wywiad? 

 

- Oczywiście,  proszę pytać. 
 

- Kiedy i gdzie się Pan urodził? 
 

- Urodziłem się 5 maja w 1846 roku w Woli                           
Okrzejskiej na Podlasiu. 

 

- W jakich szkołach Pan się uczył? 
 

- Najpierw uczyłem się w domu. W 1858 roku 
rozpocząłem naukę w gimnazjum w Warszawie, 
później w Szkole Głównej Warszawskiej, gdzie                   
studiowałem prawo, medycynę, a w końcu                           
filologię. 

 

- Jak to się stało, że został Pan pisarzem? 
 

- W 1872 roku ukazała się pierwsza moja                       
powieść pt. „Na marne”, która została przyjęta 
życzliwie przez ówczesną krytykę literacką. Swój 
sukces osiągnąłem, kiedy zostały opublikowane 
„Humoreski z teki Worszyłły”. 

 

- Które powieści Pan najbardziej ceni                             
ze swojego dorobku literackiego? 

 

- Najbardziej cenię Trylogię: „Ogniem                                
i mieczem”, „Potop”, Pan Wołodyjowski” oraz                 
powieści: „W pustyni i w puszczy” i „Krzyżacy”. 
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- Moje ostatnie pytanie dotyczy Nagrody                  
Nobla w dziedzinie literatury, którą otrzymał 
Pan jako pierwszy Polak. 

 

- Literacką Nagrodę Nobla otrzymałem w 1905 
roku za powieść „Quo vadis”. Była ona docenie-
niem mojego talentu. 

 

- Drogi Panie Henryku, serdecznie dziękuję    
za udzielenie mi wywiadu. Rozmowa z Panem, 
wybitnym Polakiem, była dla mnie wielką                  
przyjemnością.  

 

- Również dziękuję, do widzenia. 
 

Filip Pasławski  

CZY DOBRZE ZNASZ HENRYKA SIENKIEWICZA?CZY DOBRZE ZNASZ HENRYKA SIENKIEWICZA?CZY DOBRZE ZNASZ HENRYKA SIENKIEWICZA?   

Odpowiedzcie na pytania: 

1. Ile lat miał Henryk Sienkiewicz, kiedy opracował 
plan wyzwolenia Polski, opierający się na tym,                     
że wszyscy Polacy powinni wyjechać do USA,                    
aby tam stworzyć armię i powrócić do kraju,                     
aby wyzwolić Ojczyznę? 

2. Co było jego największym kompleksem? 

3. Jaką wartość miał banknot, na którym w 1990 
roku pojawił się wizerunek tego pisarza? 

4. Jak brzmiał pseudonim literacki Sienkiewicza? 

5. Co przedstawiał jego herb? 

6. Jaki tytuł miała jego pierwsza 
(nieopublikowana) powieść? 

7. Które jego powieści nie zostały sfilmowane? 

8. W 1900 roku Sienkiewicz otrzymał od społe-
czeństwa polskiego posiadłość wiejską. W jakiej 
miejscowości? Co tam założył? 

9. W którym roku zmarł Henryk Sienkiewicz? 

10. Gdzie w 1924 roku złożono jego ciało? 

Czekamy na Wasze odpowiedzi na pytania.                                  
Przesyłajcie je na adres: diamir72@o2.pl  

Wylosujemy nagrody. 
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NASZE SPRAWY 

Autorytet—wzór, który chce się naśladować; wzór człowieka, jakim chce się być.   

AUTORYTETY XXI WIEKUAUTORYTETY XXI WIEKUAUTORYTETY XXI WIEKU   

Czy pojęcie autorytetu jeszcze istnieje w świe-
cie nastawionym na szybkie tempo życia,                  
konsumpcję i płytkie wartości? 

Uczniowie klas piątych na zajęciach języka                     
polskiego zastanawiali się nad tym, kto jest dla 
nich autorytetem. Po lekcjach zadawali pytania 
swoim rodzicom i nauczycielom.  

Jak się okazało, pierwsze miejsce wśród autory-
tetów zajęła MAMA. Na kolejnych miejscach                
pojawili się:  tata, babcia, dziadek, rodzeństwo.  

Co jest potrzebne, aby stać się autorytetem dla 
innych? 

 

Mateusz: Autorytetem dla mojej mamy jest jej 
mama. Ceni ją za to, że jest kobietą silną i wytrwa-
łą; za to, że w ciężkich chwilach w swoim życiu nie 
poddawała się i potrafiła walczyć; że wychowała 
swoje dzieci na mądrych, odpowiedzialnych                          
i życzliwych ludzi.  

Bartosz: Najważniejszym dla mnie autorytetem 
jest moja mama. Jest osobą wyjątkową. Każdego 
ranka budzi nas swoim ciepłym głosem, szykuje 
nam pyszne drugie śniadanie i odwozi mnie                       
do szkoły. Życzy mi miłego dnia i dobrych ocen. 
Podziwiam ją za to, że jest mądra, uczuciowa, 
wrażliwa i pomaga innym rozwiązywać problemy. 
W każdej sytuacji można na nią liczyć. Bardzo                     
dużo pracuje, ale pomimo tego zawsze wraca do 
domu uśmiechnięta i chętna do spędzenia z nami 
czasu. Odważnie brnie do przodu, pomimo wielu 
problemów. Jest wytrzymałą kobietą, cieszy się         
życiem i nigdy się nie poddaje. Cechuje ją duża 
cierpliwość, której mi właśnie brakuje. Widzę,                    
jak bardzo się cieszy, kiedy czegoś nowego nas          
nauczy. Często wieczorami i weekendami gramy  
w gry planszowe, jeździmy na basen i spędzamy 
miło każdą sekundę. W wolne dni mama zabiera 
nas na wycieczki samochodem i pokazuje nam                   
ciekawe zakamarki naszego kraju, opowiadając 
przy tym ciekawe historie. Pomimo wielu obowiąz-
ków spędza ze mną i moim bratem każdą wolną 
chwilę i lubi nas przytulać. Cenię ją za to, że stara 
się wychować mnie na wartościowego, tolerancyj-
nego i dobrego człowieka.  

Michał: Autorytetem mojej mamy jest jej                      
babcia—osoba, która każdy nowy dzień zaczynała 
wczesnym rankiem z uśmiechem na twarzy. Żyła 
zgodnie z rytmem natury, była bogobojna. Dożyła 
sędziwego wieku. 

Paulina: Dla p. Ewy Kaski autorytetem jest jej 
ciocia. Jest ona osobą pogodną i mądrą, pomysło-
wą i doradzającą. 

  

Wiele osób za swój autorytet podaje osoby  
spoza rodziny. 

 

Kacper: Autorytetem dla mojego taty jest                     
Janusz Korczak. Poświęcił się opiece nad sierotami, 
prowadząc sierociniec. W momencie wybuchu 
drugiej wojny światowej, mając możliwość uciecz-
ki, powiedział, że nie zostawi dzieci. Został z nimi 
zagazowany w obozie koncentracyjnym. Nie                    
zostawił ich.  

Michał: Dla p. Ireny Tekieniewskiej w dzieciń-
stwie autorytetem byli jej rodzice, teraz jest nim 
papież Franciszek. To, czego papież naucza, jest jej 
bardzo bliskie.  

Niektórzy jako swój autorytet wskazują wiele 
osób. 

Mateusz: Autorytetami dla Pani wicedyrektor 
Ewy Samsel są: jej mama, Jan Paweł II i Maria Cu-
rie—Skłodowska. Ceni ich za to, że byli wytrwali 
w dążeniu do celu, „nie spoczywali na laurach”, 
byli radośni, kochali ludzi, mieli pasję odkrywania 
czegoś nowego.  

Kacper: Dla mojej mamy autorytetem są 
wszystkie osoby, które mimo przeciwności losu się 
nie poddają.  Podziwia takich ludzi, którzy walczą 
o swoje szczęście, mają silne charaktery, które                  
mimo okropnych przejść, zachowują optymizm.  

Jak myślicie, która osoba publiczna była wymie-
niana jako autorytet najczęściej?  

W październikowym numerze gazety                                             
opublikujemy nasz wywiad z tą osobą.  

Czekamy na Wasze odpowiedzi. Przesyłajcie je na 
adres: diamir72@o2.pl 
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WYDARZENIA 

„Jeśli chcesz być tam, gdzie nigdy nie byłeś, musisz iść drogą, którą nigdy nie szedłeś”. Dominick Coniguliaro  

CHCIAŁBYM UMIEĆ LATAĆCHCIAŁBYM UMIEĆ LATAĆCHCIAŁBYM UMIEĆ LATAĆ   

Rozmawiamy z p. Mateuszem Żebrowskim—
nowym nauczycielem wychowania fizycznego                  
w naszej szkole. 

 

- Panie Mateuszu, co zabrałby Pan ze sobą                      
na bezludną wyspę? 

 

- Myślę, że jedną ze swoich klas, które teraz                     
zacząłem uczyć, bo bardzo miło pracuje mi się                               
z uczniami. Jest to moja pierwsza praca w szkole.  

 

- Trzy rzeczy, o których nikt o Panu nie wie,                   
bo nigdy nie zadał sobie trudu, aby się zapytać, 
to… 

 

- Powiem trzy rzeczy, których nie wiedzą o mnie 
uczniowie. Pochodzę ze Śląska, urodziłem się                   
w małej miejscowości niedaleko Katowic. W Błoniu 
jestem od czterech lat. Prowadzę treningi w Klubie 
Sportowym „Błonianka”.  

 

- Dobre rady na początek roku szkolnego                       
dla Pana uczniów to … 

 

- To, żeby byli bardzo wytrwali. Wiem, że nie 
wszyscy lubią zajęcia wychowania fizycznego,                      
bo gdy byłem w Waszym wieku to też nie zawsze 
lubiłem się męczyć. Jednak aktywność fizyczna      
bardzo kształtuje charakter, umysł. Nie wszyscy 
muszą być najlepsi z wychowania fizycznego,                    
podobnie jak z matematyki czy historii, ale chciał-
bym, żebyście dawali z siebie wszystko, aby być 
coraz lepszymi. Niezależnie od tego, kto Was uczy 
wuefu, na pewno ta osoba będzie doceniała to,                     
że się staracie.  

 

- Gdyby mógł posiadać Pan super moc,                               
co by nią było?  

 

-  Myślę, że chciałabym umieć latać. Moim                       
ulubionym filmem w dzieciństwie był „Piotruś 
Pan”. Bohater ten potrafił latać i już będąc małym 
chłopcem, chciałem latać tak jak on. 

 

- Trzy rzeczy, które chciałby Pan zrobić, zanim 
się zestarzeje to… 

 

- Chciałbym polecieć samolotem, bo nigdy                       
jeszcze nie leciałem. Chciałbym skoczyć ze spado-
chronem. Trzecią rzeczą, której nie mogę się już      
doczekać, to narodziny mojego syna.    

 

- Co Pan robi w czasie wolnym? 
 

- Nie ukrywam, że mam tego czasu bardzo mało. 
Dużo czasu zajmuje mi praca, każdą wolną chwilę 
staram się więc poświęcić rodzinie.  

▲ Nasza ekipa dziennikarska po wywiadzie                                          
z p. Mateuszem Żebrowskim. 

- Największy błąd, jaki popełnił Pan w swoim 
życiu to… 

 

- Gdy skończyłem klasę licealną, postanowiłem, 
że nie będę się dalej uczyć, tylko pójdę do pracy, 
aby jak najszybciej mieć własne pieniądze. Dopiero 
dwa lata później poszedłem na studia i te dwa lata 
to był okres stracony. Gdyby nie to,  wcześniej 
bym skończył studia i mógł rozpocząć pracę                      
w szkole.  

 

- Książka, którą ostatnio Pan przeczytał… 
 

- Obecnie czytam tylko książki związane                        
ze sportem. Ostatnio czytałem biografię Jerzego 
Dudka.  

 

- Kto jest Pana ulubionym sportowcem i za co 
go Pan najbardziej ceni? 

 

- Myślę, że słyszeliście o takim sporcie jak                    
biathlon. To jest jazda na nartach połączona                                 
ze strzelaniem. Moim idolem jest norweski biathlo-
nista Ole Einar Bjørndalen.  

 

- Dlaczego Pan wybrał ten zawód? 
 

- Od dzieciństwa moją pasją była piłka nożna. 
Ponieważ chciałem być cały czas przy sporcie,                       
poszedłem na studia z nim związane.                        
Zacząłem trenować dzieci w klubie „Błonianka”                 
i trenuję je już cztery lata. Nauczycielem wuefu 
jestem krótko, ale ta praca jest na pewno inna niż 
trenera. Do klubu przychodzą dzieci, które chcą  
uprawiać sport, a na wf przychodzą również                      
uczniowie, którzy nie lubią się męczyć. ► 

fot. Mariola Siedlecka 
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NASZE SPRAWY 

JAK SIĘ CZUJĘ W … KLASIE?JAK SIĘ CZUJĘ W … KLASIE?JAK SIĘ CZUJĘ W … KLASIE?   

Rozmawiamy z Julką z klasy 1c. 

- Julka, jak się czujesz w pierwszej klasie? 

- Dobrze. Jest fajnie. 

- Czy Ci się podoba w naszej szkole? 

- Tak, bardzo. 

- Co Ci się najbardziej u nas podoba? 

- Świetlica. 

- Czy lubisz swoją wychowawczynię? 

- Tak. 

- Co wolisz: przedszkole czy pierwszą klasę? 

- Pierwszą klasę. 

- Czy znalazłaś już jakąś koleżankę? 

- Tak.  

- Bardzo Ci dziękujemy. 

Asia Dłuha, Daria Korzeniewska, Maja Jaworska 

Możemy się założyć, że w szóstej klasie                        
każdy czuje się dobrze, lecz już po pierwszych 
dniach w szkole możemy odczuć, że ten rok nie 
będzie łatwy.  

Zapytałyśmy Marysię z klasy 6a, jak się czuje 
w szóstej klasie. Odpowiedziała, że dobrze. Asia 
z 6c odpowiedziała, że „świetnie!”. Bartek z 6b 
w tym roku przyszedł do naszej szkoły                       
i uważa, że szósta klasa i nasza szkoła jest fajna. 
Powiedział też, że w tej szkole czuje się dobrze    
i uważa, że nasza klasa jest sympatyczna                              
i koleżeńska. My myślimy, że jest coraz                        
trudniej, ale cieszymy się, że jesteśmy w gronie 
najstarszych uczniów w szkole.  

Wszystkim szóstoklasistom życzymy                         
dobrych (i nie tylko) ocen i udanego roku        
szkolnego! 

Ola Potocka i Ola Żabka 

► - Gdyby nie był Pan nauczycielem wuefu, 
to kim by Pan chciał być? 

 

- Gdybym nie był nauczycielem, chciałbym                
zostać strażakiem.  

 

- Co sprawia uczniom największą trudność                
na lekcji wuefu? 

 

- Jak do tej pory najwięcej trudności sprawiało 
im bieganie.  

- Co Panu najbardziej podoba się u nas                         
w szkole? 

 

- Cieszę się, że jest dużo dzieci. Nie będę                      
odosobniony mówiąc, że sala gimnastyczna            
mogłaby być większa.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 
 
Czekamy na Wasze pytania do p. Mateusza,                      

piszcie: diamir72@o2.pl 

WAKACYJNY UŚMIECHWAKACYJNY UŚMIECHWAKACYJNY UŚMIECH   

Mój tata 
pływa w 
marynarce! 

A mój w kąpielów-

kach! 

☺ Przewodnik tatrzański mówi                
do grupy turystów:  

- Zbliżamy się do bardzo                   
niebezpiecznego miejsca. Wiele 
osób poślizgnęło się tu i spadło       
w przepaść. Gdyby komuś                        
z Państwa to się przytrafiło, pro-
szę zwrócić głowę w lewą stronę. 
Z lotu ptaka rozciąga się piękny 
widok na dolinę.  

 

☺ Turysta ogląda w Sopocie     
pokoik do wynajęcia. 

- Miał być pokój z widokiem 
na morze. 

- A ten obraz przedstawiający 
statek podczas sztormu, który 
wisi na ścianie to co?! 

Opr. Piotr Siedlecki 

fot. Piotr Siedlecki 
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NASZE WYPRAWY 

21 września uczniowie klas piątych brali udział w grze terenowej w Twierdzy Modlin. 

ŚLADAMI NAPOLEONA BONAPARTEŚLADAMI NAPOLEONA BONAPARTEŚLADAMI NAPOLEONA BONAPARTE   

▲ Zadania nie były łatwe, a droga wyboista. W ciemnych 
przejściach przydawała się latarka.  

▲ Nasz atak na Redutę Napoleona zakończył się                            
zwycięsko.  

▲ Niektóre przejścia były 
wąskie i bardzo strome. 

▲ W przerwach między zadaniami piekliśmy przy ognisku 
kiełbaski.  

▲ Gdy już dogasał blask ogniska, nasz przewodnik pogratu-
lował wszystkim drużynom kreatywności i wytrwałości. 

▲ Dokąd teraz? Przed nami październikowy rajd organizo-
wany przez Gimnazjum nr 1. ▪ 

▲Zwycięska grupa otrzyma-
ła 50 tysięcy złotych. 

fot. M. Siedlecka 
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PRAWA DZIECKA 

„Nie ma dzieci, są ludzie”. Janusz Korczak 

MAM PRAWO DO NAUKIMAM PRAWO DO NAUKIMAM PRAWO DO NAUKI   

Dostęp do edukacji jest jednym z podstawo-
wych praw człowieka. Są jednak na świecie                     
dzieci, które chciałby się uczyć, ale nie mogą.  

Czy wiecie, że połowa mieszkańców Afryki nie 
umie czytać? Tam dzieci muszą ciężko pracować. 
Nie mają czasu ani warunków, aby się uczyć. Klasy 
często są przeludnione. Na jednego nauczyciela 
przypada około 80 uczniów. Brakuje podstawo-
wych przyborów szkolnych i podręczników. Szkoły 
nierzadko są daleko położone od miejsca zamiesz-
kania dziecka. Nieraz musi ono przejść do niej na-
wet 20 kilometrów. Nie wszystkich rodziców też 
stać na naukę. Chociaż często jest ona bezpłatna, 
rodzice wolą, aby dziecko poświęciło swój czas na 
pracę w gospodarstwie niż na czytanie i pisanie.  

Myślicie, że to fajnie nie chodzić do szkoły? 
Z brakiem edukacji wiąże się bieda, bezrobocie, 

choroby, przestępczość, konflikty zbrojne. Około 
150 milionów dzieci świata musi ciężko pracować.  

W Polsce często organizowane są akcje mające 
pomóc biednym dzieciom z krajów afrykańskich,     
na przykład w zeszłym roku w naszej szkole była 
prowadzona akcja „Piórniki do Afryki”. Zebrano 
bardzo dużo przyborów szkolnych.  

Prawa i obowiązki każdego ucznia zapisane są      
w Statucie Szkoły. Nasza Szkoła też posiada taki 
Statut. Można go znaleźć na stronie internetowej.  

Według niego mamy prawo na przykład do bez-
płatnej nauki w szkole, rozwijania zainteresowań, 
zdolności i talentów, sprawiedliwej, obiektywnej 
i jawnej oceny, pomocy w przypadku trudności 
w nauce, udziału w konkursach, olimpiadach,                   
zawodach, korzystania z poradnictwa psycholo-
giczno-pedagogicznego, wpływania na życie Szkoły 
poprzez działalność samorządową oraz zrzeszenia 
się w organizacjach działających w Szkole, poznania 
wymagań edukacyjnych z każdego przedmiotu                           
na poszczególne oceny, wolnych  weekendów                     
bez  zadawania  prac  domowych  na  poniedziałek  
lub  sprawdzianów  w  poniedziałek (z wyjątkiem  
jednej  godziny  z  przedmiotu wypadającego  tego  
dnia lub dwóch godzin  blokowych z języka                     
polskiego  lub  matematyki). 

 Uczeń może  być  nieprzygotowany  do  zajęć  
z  każdego  przedmiotu jeden  raz  w  semestrze 
(dotyczy niezapowiedzianych kartkówek 
i odpytywań),  bez  żadnych negatywnych                         
konsekwencji  dla  niego  ze  strony  nauczyciela. 

Możemy mieć najwyżej trzy sprawdziany    
pisemne  w  ciągu  tygodnia zapisane                           
w  dzienniku  lekcyjnym  z  tygodniowym                        
wyprzedzeniem,  przy czym  nie  więcej  niż     
jeden  sprawdzian  dziennie. 

Poza prawami mamy też obowiązki,                             
na przykład: wykorzystanie w pełni czasu                         
przeznaczonego na naukę, sumienne i rzetelne 
wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrekcji    
Szkoły, nauczycieli i innych pracowników,                      
systematyczne i punktualne uczęszczanie                            
na zajęcia szkolne. usprawiedliwianie każdej     
nieobecności u wychowawcy, uzupełnianie                      
zaniedbań w nauce wynikających z nieobecności, 
przestrzeganie tolerancji światopoglądowej, 
przynoszenie do szkoły niezbędnych podręczni-
ków, systematyczne i aktywne  uczestniczenie                       
w lekcji, przestrzeganie ustalonych zasad                               
i porządku w czasie jej trwania, sumienne                        
przygotowanie się do zajęć, przestrzeganie zasad 
czystości i higieny osobistej, szanowanie wszyst-
kich ludzi i ich pracy, chronienie zdrowia                           
własnego i innych, branie udziału w uroczysto-

ściach szkolnych. 
W Statucie Szkoły znajdziemy też informacje       

o zasadach oceniania, organach Szkoły i ich     
kompetencjach, o funkcjonowaniu biblioteki, 
świetlicy, możliwych nagrodach i karach.  

Warto zapoznać się ze Statutem Szkoły,                         
aby więcej wiedzieć o niej samej. Polecam! 

 

Piotr Siedlecki 
O czym jeszcze chcielibyście się dowiedzieć? 

Piszcie: diamir72@o2.pl 

▲ Chociaż nauka tabliczki mnożenia nie jest łatwa,                       
koniecznie trzeba ją znać.   

fot. sp2bln
ie.edu

page.org
 

DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA 
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ZGRANA RODZINKA 

Stwórz swoją własną grę planszową!  

MOJA ŚCIEŻKA ŻYCIAMOJA ŚCIEŻKA ŻYCIAMOJA ŚCIEŻKA ŻYCIA   

„...Opowiem to, z westchnieniem i mglistym morałem: 
Zdarzyło mi się niegdyś ujrzeć w lesie rano 
Dwie drogi: pojechałem tą mniej uczęszczaną – 
Reszta wzięła się z tego, że to ją wybrałem".  

Robert Lee Frost                                                          
„Droga nie wybrana” (fragment) 

To, jak przebiega nasze życie, zależne jest od 
naszych wyborów. Wczoraj, dziś, jutro, pojutrze—
każdego dnia podejmujemy mnóstwo różnych  
decyzji.  

Na zajęciach w szkole tworzyliśmy własne gry 
planszowe na temat „Moja ścieżka życia”. 

◄ Instrukcja gry Mateusza:  

1. Stajesz na polu „Narodziny”. Aby ruszyć 
dalej. Musisz wyrzucić kostką 1.   

2. Masz 3 lata, idziesz do przedszkola.  
3. Masz 7 lat—rozpoczynasz szkołę. Dostajesz 

bonus na zachętę: dodatkowy rzut kostką. 
4. Kończysz podstawówkę.  
5. Musisz wybrać szkołę średnią. Stoisz jedną 

kolejkę i myślisz, jaką. 
6. Twoje osiemnaste urodziny. W prezencie 

przesuwasz się o cztery pola do przodu. 
7. Zdajesz maturę z wynikiem bardzo                           

dobrym—masz dodatkowy rzut. 
8. Znalazłeś wymarzoną pracę—tworzysz gry 

komputerowe.  
9. Zakładasz rodzinę, rodzą Ci się dzieci—

jesteś zmęczony. Stoisz jedną kolejkę, żeby                       
odpocząć.  

10. Wyjeżdżasz na urlop z rodziną.                               
Masz dodatkowy rzut kostką. ▪ 

Instrukcja gry Oliwii: ► 

 START LIFE—by rozpocząć grę, wyrzuć kostką                  
liczbę „1”.  
1. Jesteś malutkim bobaskiem—masz dodatkowy 
rzut kostką. 
2. Idziesz do przedszkola, poznajesz przyjaciół—
przesuwasz się jedno pole do przodu. 
3. Pierwsza przeczytana książka—wybierz gracza, 
który ma rozwiązać zagadkę: Chodzi, a nie pije i nie 
je. Jeśli odpowie poprawnie, ma dodatkowy rzut 
kostką.  
4. Idziesz do szkoły. To już Twój drugi dzień, zapo-
mniałeś wziąć z domu piórnik. Cofnij się o dwa pola. 
5. Gratulacje! Zdałeś do piątej klasy. Wejdź na nr 6.   
6. Wstępujesz do harcerstwa. Przesuwasz się o jedno 
pole do przodu. 
7. Zdobyłeś pierwsze miejsce w międzynarodowym 
konkursie plastycznym! O nie… Twój kolega                       
podmienił rysunki. Przykro Ci, ale nie można nic 
zmienić. Cofasz się o jedno pole. 
8. Jedziesz do Lublina na studia dziennikarskie.                    
Ruszasz się o jedno pole do przodu.  
9. Pojechałeś w góry. Zgubiłeś się na szlaku,                               
bo zapomniałeś wziąć mapę. Wracasz na pole nr 5. 
10. Jedziesz do lasu na piknik. Pogoda się śliczna, 
wszystko się udało. Idź na pole z fioletową strzałką.  

11. Wracasz na pole START LIFE. 
12. Teraz musisz  wyrzucić dwa oczka, aby wejść 
na pole META.   

Dobrej zabawy! ▪ 
 

Gry i instrukcje do gier przygotowali: 
Mateusz Kobierecki i Oliwia Karaś  

Gra Mateusza 

Gra Oliwii 



22 

CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia  Wodnicka. 



23 

MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

WAKACYJNE WSPOMNIENIAWAKACYJNE WSPOMNIENIAWAKACYJNE WSPOMNIENIA   

Uzupełnij brakujące litery w wyrazach. 
Odczytane kolejno utworzą hasło—
tytuł książki Janusza Domagalika. 

Znajdź w ramce 12 wyrazów związa-
nych z wakacjami. Szukaj poziomo. 

          1 a k u s t y k     

          2 s u f l e r       

    3 a k t o r               

          4 s t a t y s t a   

      5 r e ż y s e r         

        6 m o n t a ż y s t      a 

          7 k a s k a d e r   

      8 r e k w i z y t o r   

9 c h o r e o g r a f         

        10 p r ó b a           

          11 f r y z j e r     

    12 d ź w i ę k             
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P P A S Z P O R T K R Ó T S A P R A  
K L S Ł O Ń C E R Y M O R Z E T G J 
A C D P L A Ż A S T W X M O T Y L  
W A L I Z K A R E C N S W B H G A  
H N M I F S G Ó R Y M S A C V H F  
K K A P E L U S Z J N B Ó D S C R S  
C O Y T R P L E C A K S D X E R W I 
 J H L J E Z I O R A G B H G V Z E S 
D S A R K A J A K W X R B E M U G  

Znajdź 5 szczegółów, którymi różnią się te zdjęcia. 

stat...i, p...dróże, sło...eczniki, jez...ora, 
morz…, spa...er, ...ycieczki, pl...ża,                     
piase…, gór…l, słoń...e, kole...ka, żn...wa 

Odgadnij zagadki. Co to jest? 

1. Zielony, pachnący, na ciebie czekający. 

2. Czerwona wskazówka kierunek ci 
wskaże—nie myśl o zegarze.  

3. Uwiecznisz nim wakacyjne chwile, 
zwierzęta, rośliny i motyle. 

Zdjęcia i opracowanie: Piotrek Siedlecki. 
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

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

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

Jeżeli zainteresowały Was wywiady, możecie    
przekazywać własne pytania do naszych rozmów-
ców. Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                                        
lub na łamach gazety.                  

   

ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY: ZŁOTA MYŚL NA NOWY ROK SZKOLNY:    

   

„Gdy się ktoś zaczyta, zawsze się czegoś nauczy albo zapomni o tym, co mu dolega, albo zaśnie -                                              
w każdym razie wygra”.  

Henryk  Sienkiewicz  

NA ZAKOŃCZENIE 

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nada-
wania  tytułów.  

 Prace można je przekazywać osobiście                     
opiekunowi redakcji, redaktorom lub przesyłać                         
na adres internetowy: diamir72@o2.pl  

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest 
także poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

 

STOPKA REDAKCYJNA 
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Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Joanna Dłuha, Michał Firsiuk, Michał Gawart, Ula Jagodziń-
ska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki, Daria Korzeniewska, Maja Markowska, Łukasz Mulawa, 
Janka Paradowska, Maja Rosińska, Piotrek Siedlecki, Amelka Tomaszewska, Aleksandra Żabka  
i Karolina Siedlecka 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Adres redakcji: Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka     
ul. Narutowicza 21, 05—870 Błonie; tel. (22) 725—32—60 

Kontakt: diamir72@o2.pl                               Spotkania redakcyjne: wtorek, godz.14.30 (czytelnia) 

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu na-
stępnego numeru gazety. 

 

Które pomieszczenie w naszej szkole                      
przedstawione jest na zdjęciu? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl do 20 paździer-
nika 2016 roku.       

 

Podajemy rozwiązanie czerwcowej zagadki                    
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia port w Ustce. ▪ 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. Mariola Siedlecka  


