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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNNAAA   DOBRYDOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEKPOCZĄTEK   
Witam Was serdecznie! 
To był dla nas bardzo pracowity numer gazety—

wiele wywiadów, mnóstwo ciekawych wydarzeń,                     
o których chcieliśmy Wam koniecznie opowiedzieć.  

Tematem przewodnim tego miesiąca są trzy głów-
ne imprezy, w których mieliśmy możliwość uczestni-
czyć. Chociaż każda z nich pochodzi z innej szkoły 
(SP2, Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2), ich organi-
zatorzy i uczestnicy wspólnie tworzą obraz naszego 
miasta. Łączymy historię ze współczesnością, naukę              
z zabawą i integracją; jesteśmy razem. 

O tym, co czeka na Was w tym numerze, dokład-
niej opowie spis treści. Ja ze swej strony zapraszam 
Was do przeczytania każdego zakątka naszej gazetki 
oraz do brania udziału w konkursach ukazujących się 
na jej łamach. ▪ 

 

Redaktorka naczelna: Gabrysia Bracik (5a) 

W NUMERZE :W NUMERZE :W NUMERZE : 
2 Na dobry początek 

3 Troszczmy się o nasze wspólne dobro!                  

- wywiad z Panem burmistrzem Zenonem                   

Reszką 

4 Wszystkiego najlepszego! - fotorelacja                          

z uroczystości dla nauczycieli z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

5 Skakałam z radości! - wywiad z Panią Olgą 

Stojanowską 

6 Chciałabym pojechać do Moskwy… - wywiad 

z Panią Martą Cybulską 

6 Za co dziękujemy naszym Nauczycielom? 

7 W pierwszej klasie - wywiady z Julką                               

i Sewerynem  

8 Ślubowanie po raz drugi i trzeci… 

8 Humor pierwszaka 

9 Europejski Dzień Języków 

10 Jak powstaje film? - relacja z telewizyjnych 

warsztatów interaktywnych 

10 Dajemy radość! - wywiad z Panią Renatą 

Stępniak ze Stowarzyszenia „Dobra Wola” 

11 Zabawy z poezją 

11 Pisanie sprawia mi ogromną przyjemność -

wywiad z Panią Hanną Niewiadomską 

13 W gościnie u Maksymiliana - relacja                            

z „Maksymiliady” i wywiad z Panią Dorotą                    

Berlińską 

15 Kocham Błonie! - relacja z rajdu  

17 Dwójkowy Dzień Integracji  

20 Już za rok…! - nasze propozycje na kolejny 

Dwójkowy Dzień Integracji 

20 ELEKTRObox 

21 Obronić miasto - relacja z rekonstrukcji Bitwy 

nad Bzurą 1939 roku 

21 Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Bitwy                      

nad Bzurą zaprasza! 

22 Godzina „W” - wywiad o powstaniu warszaw-

skim z Panem Leszkiem Kosakowskim  

25 Spełniajmy marzenia! - dookoła świata razem                   

z Wojtkiem Łopacińskim 

27 W krainie łosia - relacja z wycieczki                             

do Puszczy Kampinoskiej 

28 Co może połknąć wąż? - lekcja z gadami 

28 Humor przyrodniczy 

29 Dzień Chłopaka 

29 Spotkanie z teatrem i historią 

30 Meet my family! 

31 Poznajemy gabinety i sale SP2 - konkurs 

32 Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Uczniowie klasy 5d pod opieką p. Izabeli Gurdały 
i p. Joanny Okulus podczas rajdu „Kocham  Błonie!” organizowa-
nego przez Gimnazjum Nr 1   (fot. Olga Stojanowska) 
Zdjęcie po lewej stronie: Nasi uczniowie na Błońskim Festiwalu 
Nauki „Maksymiliada 2014” (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcie po prawej stronie: Zumba w wykonaniu                        
uczestników Dwójkowego Dnia Integracji w naszej szkole  
(fot. Karolina Siedlecka) 

▲ Nasi redaktorzy podczas „Maksymiliady 2014”. 

fot.  Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

Aby miasto było piękniejsze... 

- Czy korzystanie z lodowiska będzie                         
płatne? 

 

- Korzystanie z lodowiska, tak jak z całego 
parku, będzie bezpłatne. Płatne będzie tylko                   
wypożyczanie łyżew. 

 

- Czy w parku pojawią się jakieś nowe                      
urządzenia? 

 

- Park będzie cały czas unowocześniany.                       
Jeszcze w tym roku rozbudujemy siłownię. Już 
zostały zamówione do niej drabinki: pozioma                    
i pionowa. Czekamy na dostawę tych urządzeń. 
Myślimy także o rozbudowie innych. Chciał-
bym, aby w przyszłym roku w parku pojawiły 
się stałe grille. Mam nadzieję, że mieszkańcy 
będą mogli usiąść przy stoliku, odpocząć na 
kocu  na trawie, usmażyć coś na grillu.  

 

-  Co jeszcze chciałby Pan zmienić                                  
w naszym mieście? 

 

- Chciałbym, aby nasze miasto było jeszcze 
piękniejsze, niż jest teraz. Przed nami                             
wiele pracy i pomysłów. Chcielibyśmy wybu-
dować w Błoniu dużą halę sportową i basen,                     
aby wraz z parkiem tworzyły dużą przestrzeń 
sportowo – rekreacyjną. 

 

- To wszystkie nasze pytania. Bardzo                      
dziękujemy za rozmowę. 

- Ja też bardzo dziękuję i do zobaczenia. ▪ 

Z Panem burmistrzem spotkali się:                                     
Marta, Gabrysia, Dominika, Michał,                                

Oliwia i Marysia. 

TROSZCZMY SIĘ O NASZE WSPÓLNE DOBRO!TROSZCZMY SIĘ O NASZE WSPÓLNE DOBRO!TROSZCZMY SIĘ O NASZE WSPÓLNE DOBRO!   

W piątek 26 września udajemy się do ratusza 
na spotkanie z Panem burmistrzem Zenonem 
Reszką.  

 

 - Jak Pan burmistrz spędził wakacje? 
 

- Wakacje spędziłem pracowicie na naszych 
placach budowy, głównie dopilnowując tego,                       
co się dzieje w parku. Trochę odpoczywałem,                  
ale bardzo krótko, na Mazurach – byłem na                      
grzybach i nad jeziorem. 

 

- Wiemy, że ostatniego dnia sierpnia został 
otwarty nowy park „Bajka”.  Jakie jeszcze inne 
zmiany zaszły w naszym mieście w ciągu                       
wakacji?  

 

- Największym zadaniem ostatnich miesięcy 
rzeczywiście był park „Bajka”. Trwa remont                     
Waszej szkoły. Obecnie koło ośrodka zdrowia                   
tworzymy duży parking dla samochodów. Będzie                      
z nim połączona ulica Trzeciego Maja i ulica                          
Piłsudskiego. Dzięki temu mieszkańcy i przyjeżdżają-
cy do Błonia będą mieli lepszą możliwość                           
zaparkowania samochodu. 

 

-  Co my - uczniowie możemy zrobić, aby                          
zapobiegać niszczeniu parku, w którym lubimy się                 
bawić, a także: co planuje robić w tym celu Urząd 
Miejski?   

 

- Rzeczywiście, to przede wszystkim od Was  
oczekuję właściwego korzystania z naszego parku. 
Prawie codziennie w nim bywam i widuję Waszych 
rówieśników, którzy na przykład wyjmują wiklinę                 
z budów i się nią bawią. To głównie Wy musicie                       
o niego dbać i zwracać uwagę swoim rówieśnikom, 
aby go nie niszczyli. Jest on naszym wspólnym                    
dobrem. Jeżeli jednak pojawią się jakieś akty wandali-
zmu, usterki zostaną szybko usunięte i naprawione. 
Park jest monitorowany i zamykany na noc. Ma trzy 
bramy wejściowe, przy których jest całodobowa 
ochrona, pilnująca bezpieczeństwa i porządku. 

 

- Co będzie się działo w naszym parku                           
w okresie zimowym? 

 

- Park w okresie zimy będzie otwarty. Można                    
będzie w nim spacerować i się bawić. Wszystkie urzą-
dzenia, poza fontanną, będą czynne. Główne alejki 
będą odśnieżane. Na jesieni tego roku oddamy                       
do użytkowania lodowisko. Jeżeli jednak nie macie 
łyżew, nie kupujcie, gdyż będzie można wypożyczyć 
je w wypożyczalni, która zostanie utworzona przy 
lodowisku. 

fot. Karolina Gąsińska 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

„Nie nauczą mnie niczego kwiatki ani drzewa, lecz tylko drugi człowiek”.  Sokrates 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO!   

 

Imprezę prowadzili Szymek Malik i Marysia Fabisiak. Na fletach zagrały Paulina Głowacka i Agata Marjańska. 

Magdalena Śliwa z klasy 6a zagrała na skrzypcach. Chłopcy z klasy 4a recytowali wiersze. 

Dawid Quinones—Kulisz prezentował chwyty karate. Natalia Milik i Zuzanna Pilarska zaśpiewały. ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

„Kto chce zapalać innych, sam musi płonąć”.  Ludwik Hirszfeld 

SKAKAŁAM Z RADOŚCI!SKAKAŁAM Z RADOŚCI!SKAKAŁAM Z RADOŚCI!   

LATO 2008  

LATO 2010 

„W czasie lekcji z tą panią nie można się                    
nudzić!” - to słowa uczennicy klasy 3c.  

 

Rozmawiamy z Panią Olgą Stojanowską—
nauczycielką języka angielskiego, wychowawczy-
nią klasy 6e, jedną z osób nagrodzonych                               
w październiku Nagrodą Dyrektora Szkoły. 

 

- Czy podoba się Pani praca w szkole? 
 

- Tak. Spełniam swoje marzenie. Już jako dziec-
ko lubiłam bawić się w szkołę. Mój pokój zamieniał 
się wtedy w salę lekcyjną, a brulion, który podkra-
dałam mamie, był dziennikiem. Na łóżku                                 
i podłodze ustawiałam lalki i pluszowe misie –                               
były pilnymi uczniami. 

 

- Jak długo pracuje Pani w zawodzie                            
nauczyciela?  

 

- Jako nauczyciel zaczęłam pracować 8 lat temu. 
Na czas studiów magisterskich zrezygnowałam               
z pracy w szkole, żeby skupić się na nauce. Do                  
zawodu wróciłam 5 lat temu. 

 

- Czy lubi Pani pracować z dziećmi? 
 

- Uwielbiam. Sprawia mi to dużo frajdy i daje 
wiele satysfakcji, szczególnie kiedy widzę efekty 
swojej pracy. Wielką przyjemność sprawia mi rów-
nież możliwość angażowania się w lekcję, kiedy 
razem z dziećmi śpiewam piosenki, biorę czynny 
udział w organizowanych zabawach ruchowych                
w klasach młodszych. Lubię też pomagać                              
w pracach plastycznych. Wtedy staję się dużym 
dzieckiem:) 

 

- Czy jest coś, czego Pani nie lubi w pracy                   
nauczyciela? 

 

- Niestety tak. Nie lubię prowadzić dokumenta-
cji. Liczenie frekwencji i prowadzenie różnych                
tabelek w dzienniku, pisanie sprawozdań, tak zwa-
na „papierkowa robota” spędza mi sen z powiek. 

 

- Gdyby miała Pani możliwość cofnąć się                        
w czasie i raz jeszcze stanąć przed wyborem                    
studiów, czy byłby to ten sam kierunek? 

 

- Moim marzeniem były studia na kierunku                        
filologia angielska. Języka angielskiego zaczęłam 
się uczyć dopiero w liceum i sądziłam, że cztery 
lata nauki języka to za krótko, aby dostać się                        
na studia. Rodzice mnie zmotywowali, podjęłam 
wyzwanie, przystąpiłam do egzaminu.  

fot. M. Siedlecka 

Skakałam z radości, kiedy na liście przyjętych 
było moje nazwisko. Jestem pewna, że wybrała-
bym tak samo. 
 

- Czy ma Pani zwierzątko domowe? 
 

- Mam żółwia – Kubusiową, kotkę Rozalkę.                     
W wakacje odeszła moja sunia, Appia, za którą 
bardzo tęsknię, ale na razie nie jestem gotowa na 
nowego psa. 

 

- Jakie jest Pani hobby? 
 

- Uwielbiam podróżować. Lubię również zaszyć 
się w pokoju i czytać książki – w szczególności       
kryminały lub oglądać filmy – najchętniej thrillery     
i filmy psychologiczne. Relaksuję się, spacerując                   
po lesie. W wolnym czasie, przy sprzyjającej                        
pogodzie, najchętniej zajmuję się przydomowym 
ogrodem.  

 

- Jakie ma Pani plany na przyszłość? 
 

- Moje plany dotyczą spełniania marzeń związa-
nych z podróżowaniem. Chciałabym odwiedzić 
Islandię, południowe Włochy, Maroko i Indie. 
Chciałabym również zwiedzić Kanadę i Stany 
Zjednoczone.   

 

- Czy chciałaby Pani wyprowadzić się                          
za granicę? 

 

- W przeszłości dużo na ten temat myślałam.          
W związku z moim zamiłowaniem do podróży, 
rodzice myśleli, że po zakończeniu studiów wyja-
dę za granicę i tam zamieszkam. Sami też wysyłali 
mnie na obozy językowe za granicę. Mimo to po-
stanowiłam realizować się zawodowo w Polsce. 
Nie żałuję swojej decyzji. ▪ 

▲ Pani Olga w czasie jednej ze swoich wypraw                          
do Wielkiej Brytanii. 

fot. udostępniona przez O. Stojanowską  
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DZIEŃ NAUCZYCIELA 

„Jest jedna forma wyrażenia sympatii nauczycielowi: uczenie się”.  Jan Kurczab 

CHCIAŁABYM POJECHAĆ DO MOSKWY...CHCIAŁABYM POJECHAĆ DO MOSKWY...CHCIAŁABYM POJECHAĆ DO MOSKWY...   

Rozmawiamy z Panią Martą Cybulską - nową 
nauczycielką w naszej szkole. 

 

- Czy jest Pani rodowitą błonianką? 
 

- Swoje dzieciństwo spędziłam w Błoniu.                           
Obecnie mieszkam w Grodzisku. Do podstawówki 
chodziłam w Błoniu, a do liceum – w Warszawie. 

 

- Czy już w dzieciństwie marzyła Pani o tym, 
aby zostać nauczycielem? 

 

- Tak, ale zawsze marzyłam o tym, aby uczyć 
matematyki. Jestem raczej umysłem ścisłym                                  
i zawsze bardzo lubiłam ten przedmiot. Jednak                        
język polski to też był dobry wybór. 

 

- W których klasach Pani uczy? 
 

- Uczę języka polskiego w klasach czwartych                       
i w jednej piątej, a także etyki w klasach czwartych. 
Jestem wychowawczynią klasy 4e. 

 

- Jak Pani spędza czas wolny? 
 

- W czasie wolnym bardzo lubię chodzić                                
na basen. Pływanie sprawia mi ogromną przyjem-
ność. Jeżeli mam czas, to czytam książki. Lubię 
książki psychologiczne, powieści, romanse. Czytam 
wszystko, co mnie zainteresuje. 

 

- Czy ma Pani jakieś zwierzątko? 
 

- Mam ślicznego jorczka, który ma 2 lata i jest 
prześlicznym łobuziaczkiem. 

 

- Jaki jest Pani ulubiony kolor i potrawa? 

- Moje ulubione kolory to zielony i czerwony. 
Moja ulubiona potrawa? Lubię ryby - w każdej                 
postaci.  ► 

► - Co najbardziej ceni Pani w uczniach? 
 

- Cenię ambicję. Bardzo lubię dzieci ambitne, 
ale bez przesady, to znaczy takie, które chcą                     
zdobywać wiedzę, ale nie takie, które udają,                       
że chcą zdobywać wiedzę. 

 

- Pani wymarzony prezent to…? 
 

- Wymarzony prezent? Rękodzieło, czyli coś, 
co ktoś zrobił własnymi rękoma. 

 

- Jakie miejsce na świecie chciałaby Pani 
zwiedzić? 

 

- Chciałabym pojechać do Moskwy. Bardzo          
lubię język rosyjski i zawsze marzyłam o tym,      
aby odwiedzić Moskwę. 

 

- Jakie są Pani plany i marzenia? 
 

- Chciałabym założyć rodzinę, mieć dzieci. 
 

- To najważniejsze, co chcielibyśmy wiedzieć. 
Jeżeli jednak chciałaby Pani coś jeszcze                           
dopowiedzieć… 

 

- Dziwne, że nie pytacie mnie o oceny,                            
na przykład: czy lubię stawiać jedynki… 

 

-  Czy lubi Pani stawiać jedynki? 
 

- Tak, bardzo lubię stawiać jedynki,                                   
ale zasłużone. ▪ 

 

Rozmawiały:                                                                                         
Gabrysia, Marta, Dominika,                                     

Klaudia, Marysia, Oliwia i Karolina. 

ZA CO DZIĘKUJEMY NASZYM ZA CO DZIĘKUJEMY NASZYM ZA CO DZIĘKUJEMY NASZYM 
NAUCZYCIELOM?NAUCZYCIELOM?NAUCZYCIELOM?   

♥ Za zachęcanie nas do czytania i myślenia… 

♥ Za dobre słowo i uśmiech… 

♥ Za pokazanie nam, że porażki mogą                        
nauczyć nas czegoś pożytecznego… 

♥  Za wyrozumiałość i życzliwość… 

♥ Za pokazywanie, że warto mieć pasję                            
i dążyć do spełniania swoich marzeń… 

♥ Za to, że uczą nas pokonywania zła                                 
i kierowania się tylko dobrem… 

♥ Za to, że są… 

Uczniowie 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

 Być pierwszakiem fajna sprawa, tu nauka, tam zabawa! 

W PIERWSZEJ KLASIE 

Dnia 14 października w naszej szkole odbyło 
się ślubowanie naszych 138 pierwszoklasistów. 
Wszyscy przeszli przez tradycyjną bramę i zostali 
pasowani na uczniów SP2 przez Panią dyrektor 
Aldonę Cyranowicz i Panią wicedyrektor Ewę 
Samsel. Od tej chwili oficjalnie są już uczniami 
„Dwójki".  

Czy cieszycie się, że już chodzicie do szkoły? 
Lubicie się uczyć? Co najbardziej lubicie robić po 
lekcjach? Co najbardziej podoba Wam się w naszej 
szkole, a co chcielibyście zmienić? Co najbardziej 
podobało Wam się na ślubowaniu? Co powiedzieli-
byście dzieciom, które są jeszcze w przedszkolu? 
Czy należy bać się przyjścia do szkoły? Aby się           
tego dowiedzieć, porozmawialiśmy z sześcioletni-
mi uczniami naszej szkoły—Julką i Sewerynem.  

Cześć! Jestem Julka! 
Chodzę do klasy  1c. 

Julka: Moją wychowawczynią jest Pani Renatka                        
Janowska.  

Bardzo cieszę się, że chodzę do szkoły,                             
bo  Pani Renatka ciekawie prowadzi lekcje i podoba 
mi się, gdy Pani mówi, żeby coś przegłoskować.  

Bardzo lubię się uczyć. Czasami jest tak,                        
że Pani Renatka daje nam pracę domową, którą 
trzeba zrobić wspólnie z rodzicami, a ja lubię wspól-
nie z nimi coś robić. 

Na lekcjach najbardziej lubię pisać zdania                     
i robić coś w książkach. Lubię też rysować                                  
i wycinać. Na przerwach lubię jeść jabłka i pić                     
zdrową wodę. Po lekcjach chodzę na tańce i rysuję 
kolorowe rysunki dla Pani Renatki.  

W naszej szkole bym nic nie zmieniała. Wszystko 
mi się podoba. 

Na ślubowaniu najbardziej mi się podobało,                     
jak przechodziliśmy przez bramę i Panie dyrektor 
nas pasowały.  

Ja się nie bałam przyjścia do szkoły. Lubię tu 
przychodzić. Mama wczoraj mi proponowała, abym 
została w domu, ale odmówiłam. 

Nie ma się czego w szkole bać. Przedszkolaki, 
życzę Wam powodzenia!  

A ja na imię 
mam Seweryn. 
Chodzę do kla-
sy 1b. 

Seweryn: Moją wychowawczynią jest Pani 
Asia Marciniak.  

Cieszę się, że chodzę do szkoły, bo mam tu 
swoich kolegów i jest tutaj bardzo fajnie.  

Lubię się uczyć, bo zawsze poznaję coś cieka-
wego. Najbardziej lubię uczyć się matematyki, 
wycinać, kleić, kolorować i rysować. 

Interesuję się też samochodami i moim                
tabletem. Po lekcjach lubię jeść, grać na tablecie, 
na komputerze i oglądać telewizję.  

W szkole najbardziej podoba mi się świetlica, 
zajęcia komputerowe, koledzy i koleżanki.                    
Nic bym nie zmieniał. ► 

fot.  www.sp2blonie.edupage.org 
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fot. Edyta Włodarska 



8 

WYDARZENIA 

LATO 2010 

► Na ślubowaniu  najbardziej  podobało mi 
się, kiedy przechodziłem przez bramę i kiedy   
Pani dyrektor przykładała mi ołówek. Podobało 
mi się, jak dostałem tarczę, piórnik na biurko                       
i poczęstunek. Pamiętam, jak mówiłem wierszyk:                     
,,Jestem uczniem pierwszej klasy, piękny piórnik 
także mam, pełen kredek i pisaków, mogę go                    
pokazać wam’’. 

Zachęcałbym przedszkolaków, żeby przyszli 
do szkoły, w szkole nie ma czego się bać. Są miłe 
panie, bawimy się, są ciekawe zajęcia,                                
a w świetlicy się robi różne fajne prace.  

Czasami w klasie robi się krajobrazy. Wycina 
się, klei, koloruje. W salach są takie specjalne                      
tablice, na których się wyświetla różne rzeczy,                        
a w przedszkolu były drewniane. ▪ 

 
Z Julką Bieleń i Sewerynem Piechota rozmawiali:                                            

Natalia Dziklińska,  Julia Smolińska,                                         
Aleksander Zajdel, Kuba Pietrzak, Kasia Chołuj                     

i p. Edyta Włodarska. 
 

Czekamy na Wasze pytania do Julki i Seweryna. 
Piszcie: diamir72@o2.pl  

ŚLUBOWANIE PO RAZ DRUGI I TRZECI...ŚLUBOWANIE PO RAZ DRUGI I TRZECI...ŚLUBOWANIE PO RAZ DRUGI I TRZECI...   

Czy tylko przez jeden rok w życiu jest się 
pierwszakiem i tylko raz można mieć ślubowa-
nie? Oczywiście, że nie! 

Czy na ślubowaniu musi być uroczyście                     
i poważnie? Trochę tak, trochę nie! 

Przedstawiamy Wam zdjęcia z części mniej  
oficjalnej ślubowania klas pierwszych w Gimna-
zjum nr 1 oraz w I Liceum Ogólnokształcącym                     
w Błoniu. ▪ 

Karolina (G1)  

 fot. Mariola Siedlecka 

HUMOR PIERWSZAKAHUMOR PIERWSZAKAHUMOR PIERWSZAKA   

☺ DŁUGA LEKCJA 
 

- Co to jest lekcja? - pyta pierwszak starszego kolegę. 
Kolega myśli i myśli: 
- To jest dłuższy okres przygotowania się do krótkiej 

przerwy. 
 
☺ NA WUEFIE 
 

Wuefista każe dzieciom robić "rowerek".  
Wszyscy wykonują ćwiczenie, tylko Jasio położył się na 
plecach i trzyma nieruchomo nogi w górze.  

- A Ty co? - pyta nauczyciel.  
- A ja jadę z górki...  

☺ KTO STOI W KĄCIE? 

Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok 
klasy, z której słychać straszny wrzask. Wpada, 
łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczącego, wyciąga 
go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy 
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają: 

- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od mate-

matyki stoi w kącie, to chyba lekcji nie będzie, 
prawda? ▪ 

Opracował dla Was Piotrek (3a). 

www.1loblonie.edupage.org 

http://kawaly.tja.pl/dowcip,wuefista-kaze-dzieciom-robic-rowerek.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wuefista-kaze-dzieciom-robic-rowerek.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wuefista-kaze-dzieciom-robic-rowerek.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wuefista-kaze-dzieciom-robic-rowerek.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,wuefista-kaze-dzieciom-robic-rowerek.html
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„Nie pozwól, żeby język wyprzedzał myśl”.  Antoni Czechow 

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓWEUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓWEUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW   

LATO 2008  

◄ Zdjęcia klasowe 
naszych rówieśników 
z Barcelony. 

Europejski Dzień Języków 
(European Day of Languages) jest              
obchodzony 26 września.  

Z tej okazji w całej Europie organi-
zowane są różne wydarzenia: imprezy 
dla dzieci i dorosłych, specjalne                         
programy radiowe i telewizyjne oraz 
konkursy. W tym roku nasza szkoła 
postanowiła dołączyć do obchodów 
tego Dnia.  

Od pierwszego tygodnia września 
uczniowie własnoręcznie przygotowy-
wali kartki z pozdrowieniami w języ-
ku polskim, angielskim i niemieckim, 
które zostały wysłane do dzieci                    
ze szkół w Wielkiej Brytanii, Rumunii, 
Turcji, Hiszpanii, Litwie i Czechach.  

Oczywiście nasi uczniowie również otrzymali 
ręcznie wykonane kartki, których czytanie sprawi-
ło im ogromną przyjemność. Miłą niespodziankę 
sprawili nam znajomi z Barcelony, którzy oprócz 
kartek przesłali nam drogą mailową swoje zdjęcia 
klasowe. 

26 września uczniowie z klas 4b, 5c, 6a i 6c 
przygotowali krótkie przedstawienie w formie 
żartobliwych skeczy, które pokazało, dlaczego 
warto uczyć się języków obcych i w jakich sytua-
cjach ich znajomość może okazać się przydatna.  

Mam nadzieję, że teraz żaden uczeń z naszej 
szkoły nie powie na lekcji języka angielskiego                     
lub niemieckiego: „po co mi to?”. ▪ 

  
Jadwiga  Zaczyńska  (nauczyciel) 

fot. M. Siedlecka 

▲ Europejski Dzień Języków w naszej szkole. 

▲ Tak dużo kartek otrzymaliśmy od dzieci z innych 
krajów! 

¡Hola!                   
¿Cómo estáis?  

fot.  Jadwiga Zaczyńska 

fo
t.  Ja

d
w

ig
a

 Z
a

cz
y

ń
sk

a
 

http://pl.wiktionary.org/wiki/hola#es
http://pl.wiktionary.org/wiki/c%C3%B3mo#es
http://pl.wiktionary.org/wiki/estar#es
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Byśmy umieli dawać radość... 

JAK POWSTAJE FILM?JAK POWSTAJE FILM?JAK POWSTAJE FILM?   

LATO 2008  

W środę 8 października byliśmy na telewizyjnych 
warsztatach interaktywnych w Centrum Kultury                               
w Błoniu. Uczyliśmy się, jak powstaje film. Niektórzy                          
z nas byli aktorami i mogli się przekonać, jak trudna                             
i ciekawa jest ta praca.  

 Aktorzy grali na zielonym tle, na które technik obrób-
ki obrazu mógł nałożyć dowolny obraz, na przykład         
westernowy saloon. Kiedy jeden z występujących miał 
część ubioru w zielonym kolorze, stał się częściowo                    
niewidzialny.  

Na koniec mogliśmy obejrzeć fragmenty filmu, w któ-
rym braliśmy udział. Wszystkim bardzo się podobało. ▪ 

 

Janka Paradowska (3a) 

fot. M. Siedlecka 

▲ Która część ciała lub stroju dzieci byłaby                           
niewidzialna na filmie? 

rys.  Janka Paradowska 

DAJEMY RADOŚĆ!DAJEMY RADOŚĆ!DAJEMY RADOŚĆ!   

W czwartkowy poranek, 23 października                         
w Centrum Kultury w Błoniu odbył się                               
V Festiwal Teatralno - Muzyczny „Dajemy                        
Radość”.  

Z tej okazji rozmawiamy z Panią Renatą                       
Stępniak ze Stowarzyszenia „Dobra Wola—
Błonie” - organizatora imprezy, działającego                         
na rzecz osób niepełnosprawnych.                         

► - Festiwal organizujecie już po raz piąty.                     
Co jest w nim dla Was najważniejsze? 

-  Celem festiwalu jest prezentowanie twórczo-
ści artystycznej i wokalnej, form teatralnych i ru-
chu scenicznego osób niepełnosprawnych,                       
a także zapewnienie uczestnikom wspaniałej,                       
niezapomnianej zabawy oraz nawiązania nowych 
znajomości. Jest to również okazja do promowania 
pracy z osobami  niepełnosprawnymi.  

 

- Kto brał udział w tegorocznym festiwalu? 
 

- Na scenie wystąpiła Świetlica Integracyjno-
Terapeutyczna „Dajemy Nadzieję” z Błonia razem 
z wolontariuszami ze Szkoły Podstawowej nr 1,  
Ośrodek Szkolno  -    Wychowawczy dla Dzieci 
Niewidomych w Laskach, Dom Pomocy Społecz-
nej w Bramkach, Środowiskowy Dom Samopomo-
cy w Łubcu, Warsztaty Terapii Zajęciowej                        
w Bramkach, Świetlica Środowiskowa przy Parafii                            
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim, ► 

◄ Każdy ma możliwość zdobyć pierwsze miejsce! 

► Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego                     
Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej z Milanówka, Uczniowie szkoły 
podstawowej i gimnazjum ze Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie, Koło     
Teatralne z Zespołu Szkół w Erminowie, Środowi-
skowy Dom Samopomocy, który działa przy                   
Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej z Podkowy Leśnej.  

- Czy wszystko się udało? 

- Wykonawcy zaprezentowali wysoki poziom 
artystyczny i wszystkim przyznano I miejsce.                   
W nagrodę każdy otrzymał pamiątkowy medal,                      
a placówka - statuetkę. Wszystkim wykonawcom 
gratulujemy! 

- A my dziękujemy za rozmowę i życzymy 
Wam, aby ten zapał nigdy się nie kończył! ▪  

[red.] 

fot. Renata Stępniak 
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„Dla dzieci trzeba pisać tak,  żeby dorośli nie nudzili się przy czytaniu".  Wanda Chotomska 

ZABAWY Z POEZJĄ ZABAWY Z POEZJĄ ZABAWY Z POEZJĄ    

LATO 2008  

LATO 2010 

W piątek 24 października w bibliotece                      
szkolnej spotkaliśmy się z poetką Panią Hanną 
Niewiadomską.  

Pani Hanna z wykształcenia jest poligrafem,             
a jej hobby to pisanie wierszy dla dzieci. Napisała 
trzy książeczki pod tytułem „Bajczytanki Pani 
Hanki”. Podczas spotkania przeczytała nam kilka 
wierszy: „Zebra”, „Zakochane parasole”, „Bąk”, 
„Mole książkowe”. 

Pani Hanna opowiadała nam, że wiersz może 
przyjść do głowy w najmniej oczekiwanym                      
momencie. Na przykład „Bąk” został napisany na 
łące. Autorka opalała się koło jeziora, widziała 
różne owady. Obok niej przeleciał bąk… Nie                      
mając nic do pisania, napisała wiersz kawałkiem 
kostki brukowej po mapie… ▪ 

Janka Paradowska (3a) 

fot. M. Siedlecka 

PISANIE SPRAWIA MI OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆPISANIE SPRAWIA MI OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆPISANIE SPRAWIA MI OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ   

Pani Hanna Niewiadomska mówi o sobie,                       
że jest poetką z przypadku.  

 

W 2003 roku został wydany jest pierwszy                    
tomik wierszy „Bajczytanki Pani Hanki”. Jest          
również twórczynią tekstów piosenek dla dzieci. 
Napisała scenariusz sztuki teatralnej „Leśny                  
biwak”, której premiera odbyła się w 2012 roku. 

Od początku jest bardzo zaangażowana                         
w akcję „Cała Polska czyta dzieciom”. Odbyła           
setki spotkań autorskich w przedszkolach                                     
i szkołach. Zdobyła tytuł „Przyjaciel przedszkola-
ka” i „Przyjaciel dzieci” – to skrót informacji                         
ze strony internetowej Pani Hanki 
www.bajczytanki.pl 

 

Spotykamy się z Panią Hanną w naszej nowej                          
czytelni. 

 

- Jak to się stało, że zaczęła Pani pisać                       
wiersze? 

 

- Zaczęłam pisać wiersze, mając 43 lata, a więc 
dosyć późno. Najpierw napisałam wiersz                           
dla swojego najmłodszego, wówczas pięcioletnie-
go synka, a potem, żeby było sprawiedliwie,                     
napisałam dla dwóch prawie dorosłych synów. 
Chciałam, aby mieli takie coś od mamy                                   
na pamiątkę. Myślałam, że to jest koniec mojej 
pisarskiej kariery. Wtedy nie przypuszczałam,                         
że kiedykolwiek będę miała swoje książki.                                

Pewnego dnia odprowadzałam swojego synka 
do przedszkola i zobaczyłam stary, zardzewiały 
samochód. Powstał wtedy wiersz „Rdza”.                        
Od tamtego momentu wiersze zaczęły tak                           
po prostu wypływać ze mnie – siedziałam                                
i pisałam, jakbym chciała nadrobić stracony czas. 
Nigdy wcześniej nie pisałam, chociaż zawsze                       
byłam „molem książkowym”. Jednak poezją się 
nie pasjonowałam, lubiłam czytać książki                   
popularnonaukowe, przygodowe, kryminały… 

 

- Jak dużo wierszy Pani napisała? 
 

- Przez trzynaście lat napisałam około dwustu 
wierszy. Wydane zostały w trzech tomikach                      
poezji pod wspólnym tytułem „Bajczytanki Pani 
Hanki”. Można je znaleźć w podręcznikach                         
dla najmłodszych – od przedszkola do klas                          
trzecich, są również wydawane w zbiorach poezji 
z innymi polskimi poetami. Dzieci recytują moje 
wiersze na konkursach recytatorskich, bardzo                    
często przy ich pomocy wygrywają. Dla mnie to 
bardzo miła sytuacja, choć wiem, że największą 
rolę odgrywa tu talent aktorski. Cieszę się, że                        
te wiersze bawią, że czegoś uczą. To jest takie moje 
bardzo przyjemne hobby, które ogromnie zmieniło 
moje życie.  

 

- Czym Pani jeszcze się zajmuje? 
 

- Z wykształcenia jestem poligrafem, a zawodo-
wo zajmuję się grafiką komputerową. ► 

fot. Grażyna Gutkowska 

http://www.bajczytanki.pl/
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► Poezja, która na początku była 
tylko hobby, z czasem zawładnęła mo-
im życiem. Dużo jeżdżę na spotkania 
autorskie „Zabawy z poezją”. W tym 
tygodniu to już mój czwarty wyjazd.  
Cieszę się, że nie są to jednorazowe 
wypady, gdyż często wracam do tej 
samej szkoły czy przedszkola po roku. 
Choć spotkanie nie trwa długo, udaje 
mi się nawiązać z dziećmi przyjaciel-
skie relacje, cieszę się, gdy żywiołowo 
reagują na moje wiersze, gdy się śmie-
ją. Przeważnie spotykam się z dziećmi 
w wieku przedszkolnym lub wcze-
snoszkolnym, ale prowadziłam też 
warsztaty dla starszych klas, na których uczyłam 
sztuki pisania wierszy. Poza wierszami piszę jesz-
cze piosenki, sztuki teatralnie oraz bajki na temat  
zdrowego trybu życia dla Akademii Zdrowego 
Przedszkolaka. 

 

- Jak daleko Pani mieszka? Czy jeździ Pani                      
po całej Polsce? 

 

- Mieszkam w Legionowie. Ponieważ muszę     
wykonywać swoją pracę zawodową, poruszam się 
zwykle w obrębie Mazowsza. Byłam jednak                           
i w Poznaniu, i w Krakowie. Często przychodzą do 
mnie zaproszenia z rejonu Pomorza, na przykład                   
z Kołobrzegu, Szczecina, ale musiałabym tam chyba 
pojechać na tourne, bo podróż w jedną stronę                     
zajmuje zbyt dużo czasu. 

 

- Czy to jest tak, że jak przychodzi pomysł                      
na wiersz, to trzeba od razu go zapisać,                                
na przykład w pociągu na serwetce? 

 

- Tak właśnie jest. Gdy jadę na przykład samo-
chodem, a podczas drogi przyjdzie mi do głowy 
pomysł na wiersz, to muszę natychmiast się gdzieś 
zatrzymać i te kilka linijek zapisać, bo ta myśl 
gdzieś się zgubi i potem żal, że gdzieś uleciała. 
Wstaję też często w nocy i piszę. Zwykle przycho-
dzi najpierw pomysł, a potem pierwsza zwrotka. 
Wiem, że inni ludzie, którzy piszą, też tak mają. 
Zawsze muszę mieć przy sobie kartkę i długopis, 
chociaż teraz można pisać także w telefonie                         
komórkowym. 

 

- Czy poeta pisze od razu gotową wersję                     
wiersza, czy też wielokrotnie go czyta, poprawia? 

 

- Pierwszą wersję zwykle się poprawia,                            
bo wiersz musi być napisany poprawnie                                
technicznie. Najlepiej jak już prawie gotowy poleży 
ze dwa tygodnie w szufladzie, gdyż dopiero                         
po takim czasie można zauważyć swoje własne                   
błędy. Wiersz nie może „zgrzytać”, musi się                           
go gładko i płynnie czytać. 

 - Czy poeci liczą sylaby                              
w wierszach? 

 

- Tak, liczą. Rytm w wierszu 
jest bardzo ważny. Jak coś mi                    
w nim nie pasuje, to wtedy                      
zaczynam liczyć sylaby. Czasami 
dłuższy wyraz trzeba zastąpić 
krótszym i odwrotnie. Nieraz jest 
tak, że tych sylab może być mniej 
albo więcej i wszystko brzmi                 
ładnie,  bo to zależy od tego też, 
jak się ten wiersz  recytuje. 

                      - Czy myśli Pani,                           
że każdy może być poetą? 

 

- Uważam, że każdy może usiąść i pisać,                      
bo jeżeli ja mogłam, to każdy może. Trzeba tylko 
zacząć… Cieszę się, gdy po spotkaniu dzieci    
przesyłają mi maile ze swoimi wierszykami. 

 

- Czy pisze Pani też dla dorosłych? 
 

- Wolę pisać dla dzieci. Lubię wesołe wiersze. 
Mam wrażenie, że większość dorosłych pisze wte-
dy, gdy jest im źle. Ja lubię się śmiać i rozbawiać. 
Radość dzieci jest dla mnie największą nagrodą. 
Pisanie sprawia mi ogromną przyjemność. Zaw-
sze mówię, że chciałabym, żeby dzieci znalazły 
tyle przyjemności w czytaniu, co ja w pisaniu. Ja 
się bawię słowem, dlatego moje spotkania mają 
tytuł „Zabawy z poezją”. 

 

- Sama wykonuje Pani ilustracje do swoich 
książek? 

 

- Gdy piszę wiersze, to widzę te postacie. 
Wiem, co chciałabym mieć, ale nie potrafię tego 
narysować. Dlatego zatrudniam plastyka, który 
rysuje. Zdaję się na czyjś pomysł, chociaż jeżeli mi 
on nie do końca pasuje, przedstawiam swoje                  
zdanie. Zależy mi na tym, aby rysunki były                        
kolorowe, zachęcające do czytania. Najważniejsze, 
aby narysowane postacie oddawały emocje, które 
są w tych wierszach, na przykład gniew czy                  
zakłopotanie. Narysować konia jest łatwo, ale               
konia zdziwionego już jest trudniej. Dlatego                   
pozostaję przy pisaniu, rysunki niech wykonują 
osoby, które mają do tego talent.  

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪          [red.] 
 

Jeżeli ktoś chciałby przesłać Pani Hannie                   
Niewiadomskiej swoje poetyckie próby, może tego 
d o k o n a ć  p o p r z e z  s t r o n ę  i n t e r n e t o w ą : 
www.bajczytanki.pl, a ona zawsze odpowie,              
doradzi i wesprze.  

 

Swoje pytania do pisarki możecie przesyłać                       
też na adres: diamir72@o2.pl 

fot. Grażyna Gutkowska 

http://www.bajczytanki.pl/


13 

TEMAT MIESIĄCA 

„Choćbyśmy się najwięcej trudzili i zamęczali, niewiele zrobimy,                                             
nie dając dobrego przykładu”.  Święty Maksymilian Maria Kolbe 

W GOŚCINIE U MAKSYMILIANAW GOŚCINIE U MAKSYMILIANAW GOŚCINIE U MAKSYMILIANA   

LATO 2008  

LATO 2010 

W sobotę 11 października odbył się Błoński 
Festiwal Nauki „Maksymiliada”. Imprezę                
zorganizowało Gimnazjum nr 2.  

Przyszło wiele osób zainteresowanych nauką.    
W zeszłym roku mogliśmy oglądać pradawną                  
mumię, a w tym zwiedzaliśmy podziemia średnio-
wiecznego zamku.  

Na boisku szkolnym rozstawionych było wiele 
stoisk. Było laboratorium alchemika, wiklinowy 
kram, malowanie na szkle, bufet ze słodyczami… 
Były też punkty, przy których prezentowało się                   
I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława                   
Broniewskiego oraz Zespół Szkół Nr 1 im. Melchio-
ra Wańkowicza. Oglądaliśmy więc prezentowaną 
przez uczniów i nauczycieli I LO wystawę muzeal-
ną oraz pokazy pożarniczo - ratownicze, wystawę 
mechatroniczną, dziennikarską i logistyczną                     
Zespołu Szkół Nr 1. Rozmawialiśmy z uczniami                     
i nauczycielami. Myślimy, że dla każdego uczestni-
ka „Maksymiliady” znalazło się coś ciekawego. 

W budynku szkoły wykonywaliśmy katapulty                    
i przedmioty z gliny. Oglądaliśmy też pokazy tańca                    
średniowiecznego. W piwnicach znajdowały się 
„podziemia zamku”, gdzie  można było przekonać 
się, czy łatwo pisać piórem, jak dawniej robiło się 
księgi oraz zobaczyć, jak wygląda kat. Można                
było zrobić sobie zdjęcie z jednym z narzędzi                   
tortur. 

Odbyły się pokazy walk średniowiecznych.                    
Na zakończenie o godz. 13.30 można było uczestni-
czyć w loterii fantowej i wygrać nagrody. Przez    
cały czas trwania imprezy na scenie grała kapela                           
naszych starszych kolegów. 

 

- Skąd się wziął pomysł zorganizowania                         
Błońskiego Festiwalu Nauki? - pytamy Panią                   
Dorotę Berlińską, dyrektor Gimnazjum nr 2. 

 

- Pomysł wziął się z chęci przybliżenia                            
mieszkańcom Błonia sylwetki naszego patrona - 
świętego Maksymiliana Marii Kolbego                                
oraz zainteresowania ich nauką. Nazwa festiwalu 
„Maksymiliada” pochodzi od jego imienia.   

Maksymilian był świetnie wykształcony, bardzo 
inteligentny, znał języki, miał dwa doktoraty,                        
w szkole zaprojektował pojazd kosmiczny,                            
interesował się techniką i naukami ścisłymi.   

fot. M. Siedlecka 

▲ Pokazy walk średniowiecznych. 

▲ Wypalanie gliny. 

▲ Pokaz malowania na szkle.  

W swojej działalności wykorzystywał                          
zdobycze techniki, wynalazki, był też świetnym 
wydawcą i managerem - tak byśmy to dziś                       
powiedzieli. Można mu zazdrościć wiedzy,                    
wyobraźni i kreatywności. ► 

fot. MS 
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opr. Marta Bajda i Dominika Wałęka (5a) 

► - Jak podsumowałaby Pani dyrektor                        
tegoroczną „Maksymiliadę”? 

 

- W tym roku „Maksymiliada” odbyła się po raz 
drugi. To jest przedsięwzięcie, które angażuje całą 
szkołę - uczniów i nauczycieli. Ciężko pracujemy, 
ale warto, bo sami się przy tym wiele uczymy.           
Uczniowie sami prowadzą stoiska, robią doświad-
czenia, pokazy i są z tego bardzo dumni.  

Dopisała nam pogoda, odwiedziło nas wielu 
błoniaków, wszyscy byli zadowoleni. Bardzo                 
fajne były pokazy historyczne, bardzo wiele osób 
budowało maszyny oblężnicze, robiło doświadcze-
nia z chemii, naczynia z gliny w naszej pracowni, 
koszyki, ciekawie było w naszej piwnicy,                             
gdzie można było spotkać "gości" z przeszłości.  
Można było posłuchać muzyki, odwiedzić stoiska 
naszych gości, poćwiczyć umiejętności ratownicze. 
Na festiwalu zadebiutowało  nasze koło medialne 
Maxymedialni. Ich materiały - zdjęcia, filmiki,                   
artykuły - możecie znaleźć w Internecie na naszej 
stronie i Facebooku. A w przyszłym roku zaprasza-
my na kolejną „Maksymiliadę”.  

 

- Bardzo dziękujemy! Na pewno przyjdziemy.▪ 
 

W gościnie u św. Maksymiliana byli: Marta,                         
Dominika, Gabrysia, Karolina i Piotrek. 

 

Czekamy na Wasze pytania: diamir72@o2.pl 

fot. M. Siedlecka ▲ Wykonywanie maszyn oblężniczych.  

▲ Zdrowy i smaczny poczęstunek. 

JAK WYGLĄDAŁY PREZENTACJE BŁOŃSKICH SZKÓŁ  PONADGIMNAZJALNYCH? 

 

fot. M.S. 
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Gdy kochasz miasto, stanie się twym światem... 

KOCHAM BŁONIE!KOCHAM BŁONIE!KOCHAM BŁONIE!   

LATO 2008  

LATO 2010 

We wtorek 7 października odbył się rajd dla 
uczniów klas piątych i szóstych organizowany przez 
Gimnazjum nr 1 w Błoniu. 

fot. M. Siedlecka 

Brały w nim udział trzy szkoły: SP1 i SP2                           
w Błoniu oraz SP z Bieniewic. 

Przedstawiamy  kilka zdjęć z rajdu. 

fot. Olga Stojanowska ► 
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LATO 2010 

► O rajdzie rozmawiamy z jego Organizatora-
mi: Panią Iwoną Krasnowską oraz uczennicami 
klasy 2b i 3b Gimnazjum nr 1 w Błoniu. 
 

- Od czego się zaczęło? 
 

- Na pomysł wpadł Pan Marcin Kołota i tak już 
rajdy organizujemy ósmy rok. Od samego początku 
nauczycielami odpowiedzialnymi za organizację są: 
nauczycielka matematyki Pani Ewa Ciołek                               
i nauczycielka języka polskiego Pani Iwona                 
Krasnowska. 

 

- Ile czasu trwały i jak wyglądały przygotowa-
nia do tegorocznego rajdu? 

 

- Przygotowania trwały około jednego miesiąca. 
- Temat przewodni rajdu brzmiał „Kocham                 

Błonie!”. 
- Rajd dotyczył historii i współczesności naszego 

miasta. Propozycje były zatwierdzane przez Panią 
Ewę Ciołek i Panią Iwonę Krasnowską. Każdy                      
z nas podawał swój pomysł. Potem przynosiliśmy 
potrzebne do tego rzeczy. 

- Wykonywaliśmy dużo plakatów. 
- Zapraszaliśmy Pana burmistrza oraz wszystkie 

klasy piąte i szóste z naszej gminy. 
- Co roku opracowujemy projekt znaczka z logo. 

Tegoroczne wymyśliła Pani Ciołek. 
- Robiliśmy identyfikatory ze swoim imieniem. 
- Uczyliśmy się piosenki o Błoniu. 
- Opracowaliśmy regulamin, jak się należy za-

chowywać: być zawsze kulturalnym, nie krzyczeć, 
przeprosić, nawet jak niczego złego nie zrobiliśmy. 

- Być kulturalnym, ale też asertywnym. 
 

- Pamiętacie jakieś zadania? 
 

- Były kalambury – hasła związane z Błoniem 
trzeba było pokazać za pomocą gestów. 

- Trzeba było rozpoznać stare zdjęcia Błonia. 
- Należało rozwiązać krzyżówkę. 
- Były bule w parku. 
- Przebieranie się za Pchłę Szachrajkę. 
- Były kostki, które trzeba było rzucić i po kolei 

opowiadać jakąś historię, która dzieje się w Błoniu. 
- Wykreślanka związana z rozpoznawaniem 

nazw różnych miejsc, które są w Błoniu. 
- Odśpiewanie piosenki o Błoniu. 
- Mapa Błonia, na której trzeba było wpisać                 

nazwy ulic. 
- Układanie puzzli z ratuszem. 
- W punkcie „Fabryka Zapałek” trzeba było 

przełożyć jedną zapałkę, aby ułożyć nową figurę 
geometryczną, a w związku z późniejszą fabryką 
ZMP „Mera – Błonie” należało podać całą nazwę 
zakładu i hasło ją reklamujące: „Sprzedaj krowę, 
sprzedaj konie – kup zegarek marki Błonie”. 

- Przy fontannie na Rynku trzeba było                       
przeczytać napis na tabliczce i podać liczbę dysz 
oraz narysować, jak fontanna wygląda                      
z lotu ptaka. 

- Trzeba było podać odległości z Błonia                         
do znanych miejsc. 

- Narysować różne miejsca w Błoniu. Można 
było sobie wybrać: ratusz, Centrum Kultury,                 
kościół. 

- Wymyślić hasło na cześć patrona naszej        
szkoły. 

- Liczył się czas, pomysłowość, spryt,                         
współpraca w zespole. Były konkurencje                        
sportowe i na wiedzę. 

 

- Jak wygląda dla Was taki dzień rajdu? 
 

- Tego dnia nie mamy lekcji. Przychodzimy                  
o godzinie 8.00 do szkoły. Panie udzielają nam                    
ostatnich wskazówek. Udajemy się na swój 
punkt. Na koniec sprzątamy i przychodzimy na 
miejsce zbiórki. Spotykamy się w pizzerii.                    
Zbieramy punktację z poszczególnych stanowisk. 

- Pizzę finansuje Rada Rodziców naszej szkoły, 
a nagrodę dla klas zwycięskich Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Burmistrz Błonia. 

 

- Co jest nagrodą dla zwycięzców? 
 

- Nagrodą jest integracja w pizzerii i film                      
w Centrum Kultury w Błoniu. 

 

- Które klasy zwyciężyły w tegorocznym                      
rajdzie? 

 

- Wśród klas piątych pierwsze miejsce zajęła                 
5a z SP nr 2, drugie – 5c z SP nr 2,  a trzecie                        
ex aequo – 5b z SP nr 1 oraz 5a z ZS w Bieniewi-
cach, natomiast wśród szóstoklasistów najlepsza 
okazała się klasa 6b z SP nr 1, na drugim miejscu 
znalazła się 6b z SP nr 2, zaś na trzecim równo-
cześnie – 6a z SP nr 1 oraz 6 z ZS w Bieniewicach.  

► 
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► - Co jeszcze mogłybyście powiedzieć                             
o rajdach? 

 

- Zawsze jest bardzo fajnie. 
- Trzeba nie tylko mieć koncepcję, ale też                     

od razu wiedzieć, jak to zrealizować. Jeżeli są       
potrzebne jakieś materiały, warto próbować                   
wykorzystywać rzeczy, które już mamy. 

- Fajnie jest, kiedy uczestnikom zależy                              
na dobrym wykonaniu zadania, gdy nie przycho-
dzą „od niechcenia”. Cieszy nas ich radość, zapał,       
zaangażowanie. Gdy uczniowie rozwiązują                      
zadania z uśmiechem, to wtedy wiemy, że nasz    
wysiłek był tego warty, jest nam miło. 

- Nasi uczniowie bardzo chętnie angażują się                    
w organizację rajdów. Chętni zgłaszają się już 
pierwszego września. 

 

- Jakie bywają trudności? 
 

- Czasem niektórzy zachowują się niekulturalnie 
albo rozdzielają się i nie stają przy jednym punkcie. 

- Po iluś latach doświadczeń widzimy,                             
co może być problemem i staramy się tych                       
problemów uniknąć. Kiedyś rajd zaczynał się                
o 8.00 rano, teraz o 10.00. Uprzedzamy szkoły,                    
że jeżeli tego dnia rano pada deszcz, to uczniowie 
idą na lekcje, a rajd będzie przeniesiony na inny 
termin. 

 

- Rajd w liczbach? 
 

-  Tegoroczny rajd organizowało około 80 
uczniów gimnazjum. Było ponad 400 uczestni-
ków z klas piątych i szóstych, razem 19 klas. 

 

- Jak będzie w przyszłym roku? 
 

- O ile tylko piąto- i szóstoklasiści będą chcieli 
się z nami bawić, rajd będzie na pewno. ▪ 

 

Z Organizatorami rajdu w Gimnazjum nr 1 
spotkały się: Marta, Gabrysia, Dominika,                    

Oliwia, Klaudia, Marysia i Karolina. 

DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJIDWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJIDWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI   

W dniu 18 października w naszej szkole                                
zorganizowany został II Dwójkowy Dzień                    
Integracji, czyli spotkanie dzieci, rodziców                             
i nauczycieli, mające na celu dobrą zabawę,                   
aktywną rekreację i integrację.  

Ze względu na niepewną 
pogodę impreza odbyła się               
wewnątrz szkoły. Rozpoczęła się występami  
Klauna Kluseczki, a tak naprawdę aktora                          
cyrkowego Pawła Syskiego. 

Klaun Kluseczka bawił nas swoimi umiejętno-
ściami cyrkowymi: akrobatyką, ekwilibrystyką, 
gimnastyką, pantomimą (czy wiecie, że przez cały 
występ nie powiedział ani słowa?), rytmiką,                    
tańcem, żonglerką różnymi przedmiotami. 

- Najbardziej podobał mi się pokaz jazdy                       
na rowerku—powiedział Kacper, uczeń klasy  
trzeciej Szkoły Podstawowej nr 1. 

Klaun Kluseczka zapraszał widzów do udziału 
w występie.  Było dużo chętnych. 

Martyna z klasy drugiej brała udział w łączeniu 
metalowych kółek (jak to się stało, że się połączyły, 
skoro nie było w nich żadnych przerw?). 

Czwartoklasistka Karolina próbowała żonglo-
wać kolorowymi piłeczkami, Bartek uczył się                   
jeździć na jednokołowym rowerku, a Pani Beata 
Kynczew była wesołą kucharką, balansującą                  
talerzem umieszczonym na kijku. Zadania wcale 
nie były łatwe. Trzeba było nie lada umiejętności, 
aby udało się wykonać je celująco.  ► 

fot. MS fot. MS 
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► Po prawie godzinnym występie Klauna                       

Kluseczki nadszedł czas na zumbę, czyli taniec za-
inspirowany połączeniem elementów fitness i tań-
ców latyamerykańskich. Prowadziła ją nauczycielka 
świetlicy szkolnej—Pani Marta Gontarek. 

Następnie dostawaliśmy bileciki do zbierania 
stempelków i wyruszaliśmy na nasz tor zadaniowy. 
Jakie były to zadania, zapytacie? 

Proszę bardzo, oto one: 
1. Konkurs ortograficzny I: 
Losowało się kartę ze słowem z literami ó lub u, 

rz lub ż. Zadanie polegało na odpowiedzi, dlaczego 
dane słowo pisze się akurat przez tę literę. 

2. Konkurs ortograficzny II: 
Losowało się kartkę z pytaniem dotyczącym  

ortografii (czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, 
itp.) z trzema możliwościami odpowiedzi A, B i C. 
Następnie Pani rozkładała cukierki w trzech                     
grupach na zapadniach, nad którymi były litery                 
A, B i C, odpowiadające odpowiedziom. Zadaniem 
dziecka było przełożenie cukierków do jednej                 
zapadni – przy literce takiej, jaka była prawidłowa 
odpowiedź na pytanie podane na kartce. Jeżeli                 
odpowiedź była prawidłowa, to grający zabierał 
wszystkie cukierki ze sobą. 

Drugą częścią tego zadania była kontrola                  
zmysłów. 

Zmysł węchu był sprawdzany poprzez wącha-
nie małego flakoniku z płynem do świeczek                            
i należało odpowiedzieć, jaki to jest zapach –                        
ja miałam zapach bananowy. Zmysł dotyku był 
sprawdzany poprzez dotknięcie (z zasłoniętymi 
oczami) niedużej drewnianej figurki (ja miałam                 
figurkę konia), a następnie trzeba było wyszukać                    
z grupy kilku figurek taką samą (cały czas                              
z zasłoniętymi oczami).  

Zmysł słuchu był sprawdzany poprzez porusza-
nie niedużym pudełeczkiem z niespodzianką                      
w środku, a następnie należało odgadnąć, co to za 
rzecz jest w środku. 

3. Konkurs malowania: 
Należało namalować na białym plastikowym 

talerzyku postać lub samą twarz człowieka z innym 
kolorem skóry niż my. 

4. Konkurs językowy: 
Konkurs składał się z dwóch części. Pierwszą 

było przeskoczenie gry „klasy”, mówiąc głośno dni 
tygodnia w języku angielskim. Drugą częścią była 
gra w „memory” w języku angielskim                                  
lub niemieckim. 

5. Konkurs plastyczny: 
Należało pomalować farbami kamyk lub pokolo-

rować duży obrazek lub jego część – na przykład 
kwiatek. ► 

fot. M. Siedlecka 

Zgadnijcie, które punkty programu                               
Dwójkowego Dnia Integracji przedstawione                     
są na zdjęciach. 

fot. Laura Łukiewicz 

fot. Julia Twardowska 

fot. Julia Twardowska 

fot. Karolina Siedlecka 
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► 6. Konkurs karaoke: 
Należało zaśpiewać piosenkę wybraną z grupy 

kilkudziesięciu piosenek. 
7. Konkurs sportowy: 
Należało przez minutę trafić jak najwięcej razy 

piłką do kosza. 
8. Tor przeszkód I: 

 Skakanie na skakance przez około 4 metry. 
 Rzut kółkiem podobnym do ringo (tylko 

mniejszym) do celu. 
 Rzut piłeczką gumową z odległości około 2 

metrów do kubeczka. 
 Rzut piłką do kosza ustawionego w odległości 

około 4 metrów. 
9. Konkurs zręcznościowy: 
Z plastikowych kubeczków należało ułożyć              

wieżę. 
10. Tor przeszkód II: 

 Skakanie na dużej piłce. 
 Wejście po schodkach na drabinkę. 
 Przejście po leżącej na schodkach drabince. 
 Zejście po schodkach. 
 Przejście kilku metrów, trzymając w jednym 

ręku rakietę, a na niej piłeczkę pingpongową, 
którą można było przytrzymywać jednym 
palcem drugiej ręki. 

 Stojąc na podwyższeniu (około 1 metra), trafić 
trzema piłeczkami pingpongowymi do kosza 
stojącego na podłodze. 

W tym samym czasie uczniowie klas drugich                        
i trzecich z SP2, SP1 i SP w Lesznie brali udział                    
w konkursie ortograficznym zorganizowanym 
przez Panią Bożenę Bogucką, we współpracy                         
z firmą Granna.  

O podsumowanie imprezy poprosiliśmy Panią 
dyrektor Aldonę Cyranowicz: 

- Uśmiechnięte twarze dzieci i słowa uznania                 
ze strony rodziców świadczyły o tym, że Dwójko-
wy Dzień Integracji był bardzo udany. Dziękujemy 
Radzie Rodziców i Burmistrzowi Błonia Zenonowi 
Reszce za wsparcie finansowe naszej imprezy.                  
Podziękowania należą się również wszystkim                
osobom, które brały udział w przygotowaniu                    
i przeprowadzeniu zaplanowanych działań:                       
nauczycielom, pracownikom szkoły i wolontariusz-
kom z Gimnazjum nr 1. 

A my, uczniowie, w tajemnicy przed Panią                      
Dyrektor, planowaliśmy już przyszłoroczny                        
III Dwójkowy Dzień Integracji.  

Jakie są nasze propozycje? 
Przeczytacie o nich na następnej stronie naszej 

gazety. ▪ 
Oliwia Sionek (5e) 

fot. M. Siedlecka 

▼ O godzinie 12.30 nadszedł czas nagród.  

fot. Laura Łukiewicz 

fot. Laura Łukiewicz 

fot. Karolina Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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Co chcielibyście, aby było na Dwójkowym 
Dniu Integracji za rok?  

O wypowiedzi poprosiliśmy uczniów klas                      
z literą a: czwartej, piątej i szóstej. 

 

Uczniowie klasy 6a: 
 wóz strażacki i pokazy; 
 policja/straż miejska - pokaz sprzętu                     

(dla dzieci młodszych); 
 konkurencje sportowe dla dzieci i rodzi-

ców,  np. wyścigi w workach; 
 projektowanie na komputerze - wspólne                       

dla dzieci i rodziców; 
 malowanie wspólnych plakatów; 
 spotkanie z: 
- alpinistą; 
- sławnym podróżnikiem; 
- organizatorami maratonu warszawskiego; 
- twórcami polskiej wersji Logomocji; 

 pokaz/kurs pierwszej pomocy - na fanto-
mach; 

 konkurs robienia baniek mydlanych; 
 konkurs ubijania masła; 
 cyrk  (dla młodszych); 
 konkurs wiedzy o piłce nożnej. 
 

Uczniowie klasy 5a: 
 zawody sportowe (np. rzucanie balonem              

z wodą do wiaderka, skakanie na skakance, 
wyścigi na piłkach do skakania, wyścigi                   
w workach, skoki w dal); 

 turnieje piłki nożnej, siatkówki, koszyków-
ki,  ringo; 

 gra w zbijaka; 
 odgadywanie smaku; 
 robienie maski na twarz z różnych rzeczy                         

(np. koraliki, piórka); 
 konkurs „Mam talent” ; 
 budowanie domków z klocków drewnia-

nych; 
 malowanie farbami; 
 malowanie kredą na chodniku; 
 robótki ręczne: filcowe kwiaty, robienie              

bransoletek;  
 tańce z rodzicami; 
 konkurs na najciekawsze przebranie; 
 opowiadanie bajek; 
 zabawa muzyczno – ruchowa „Krzesła” 
 kalambury;  
 tory przeszkód.  

„Sukces to maksymalne wykorzystanie możliwości, jakie masz”.  Zig Ziglar 

JUŻ ZA ROK…!JUŻ ZA ROK…!JUŻ ZA ROK…! 

Uczniowie klasy 4a: 
 zawody w piłkę nożną (chłopcy); 
 zawody w siatkówce (dziewczyny); 
 zabawy z chustą; 
 wyścigi rowerowe; 
 pokazy różnych talentów; 
 loteria fantowa; 
 zawody gimnastyczne; 
 biegi. 

 

A jakie są Wasze propozycje?  
Piszcie: diamir72@o2.pl 
 

Serdecznie dziękujemy wychowawcom                       
—p. Iwonie Różyckiej (4a), p. Marcie Marjańskiej 
(5a) i p. Annie Lachowicz (6a) za pomoc                                 
w przeprowadzeniu ankiety. 

 

Rozwiązania konkursu fotograficznego ze stro-
ny 16—17 (numer zdjęcia z nazwą punktu progra-
mu Dnia Integracji) prosimy przekazywać do dnia 
21 listopada do biblioteki szkolnej. ▪ 

ELEKTROboxELEKTROboxELEKTRObox   
Niektórzy z nas zauważyli ją podczas                        

Dwójkowego Dnia Integracji, pozostali trochę 
wcześniej. Stała sobie w sali 18, nieśmiało,                      
cichutko, z boku, nie śpiewając z nami karaoke, 
nie klaszcząc, gdy dzieci śpiewały. Przedstawiła 
się napisem ELEKTRObox. Zrozumieliśmy,                    
że to skrzynka na elektroodpady. 

- Co najbardziej lubisz robić? - zapytaliśmy. 

Zbieram zużyte baterie 
i sprzęt AGD, IT, RTV: 
ż e laz ka ,  tos tery ,               
suszarki,  zegary,                  
telefony, kalkulatory, 
myszki, klawiatury, 
kamery, MP3, aparaty 
fotograficzne, radiood-
biorniki, wiertarki, 
szlifierki, wkrętarki, 
konsole do gier, gry 
wideo, itepe...  

- To bardzo poży-
teczna skrzynka—
stwierdziliśmy. ▪ 

Piotrek Siedlecki (3a) 
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WYDARZENIA 

Jak się broniła Ziemia Sochaczewska 75 lat temu? 

OBRONIĆ MIASTOOBRONIĆ MIASTOOBRONIĆ MIASTO   

LATO 2008  

LATO 2010 

W dniu 28 września 2014 r. my, czyli Mateusz                 
i Piotr, byliśmy na rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą 
1939 roku w Sochaczewie.  

Przedstawienie miało miejsce na Polach                    
Czerwonkowskich. Plac, na którym przedstawiano 
walki, był dla bezpieczeństwa ogrodzony i ogląda-
liśmy wszystko z pewnej odległości. 

Na początku na pole wbiegła z bronią piechota. 
Następnie wjechały czołgi, motory, opancerzone 
samochody i zaczęła się walka. Jedni żołnierze   
chowali się w okopach, inni, którzy nie zdążyli, 
zostali ranni. Podbiegały wtedy panie sanitariuszki                         
i udzielały pomocy. 

Potem nadleciał samolot wojskowy i inscenizo-
wał zrzucanie bomby. Był straszny huk. Wzbiła się 
w powietrze i zasłoniła słońce ogromna chmura 
pyłu. Niestety staliśmy na jej drodze, gdy zawiał 
wiatr. Musieliśmy zamknąć oczy, zatkać nos, usta        
i oddychać przez bluzy. 

Całe przedstawienie trwało około pół godziny, 
ale zrobiło na nas niesamowite wrażenie. Pożegna-
liśmy aktorów wielkimi brawami. Jedno jest pewne
- nie chcielibyśmy nigdy uczestniczyć w wojnie. ▪ 

 

Mateusz Musiejewski, Piotr Tomaka (4c) 

fot. M. Siedlecka 

MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ                                           MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ                                           MUZEUM ZIEMI SOCHACZEWSKIEJ                                           
I BITWY NAD BZURĄ ZAPRASZA!I BITWY NAD BZURĄ ZAPRASZA!I BITWY NAD BZURĄ ZAPRASZA!   

fot. Piotrek Siedlecki fot. Piotrek Siedlecki 

Fotografie zostały wykonane podczas akcji „Zima w mieście 2014”. Czekamy na Wasze propozycje wycieczek na kolejne zimowe 
półkolonie. Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. Piotr Tomaka 

fot. Piotr Tomaka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Świat wam tego nie zapomni nigdy” (cytat w filmu „Miasto 44”) 

GODZINA „W”GODZINA „W”GODZINA „W”   

LATO 2008  

LATO 2010 

Od kilku miesięcy głośno jest w mediach                       
o powstaniu warszawskim. Mowa też o nim                        
w przerabianej ostatnio przez trzecioklasistów 
„Piątce z Zakątka”.  

Dlaczego jest ono dla nas takie ważne?                              
- rozmawiamy z Panem Leszkiem Kosakowskim – 
członkiem warszawskiej Grupy Historycznej    
Zgrupowania „Radosław”. 
 

- Na początku sierpnia obchodziliśmy                           
w Polsce siedemdziesiątą rocznicę wybuchu         
powstania warszawskiego. Co to było                                  
to powstanie? Jak doszło do jego wybuchu? 
 

- Powstanie warszawskie było częścią planu 
"Burza" - ogromnej operacji Armii Krajowej, która 
miała za zadanie, w miarę zbliżania się frontu 
wschodniego, występowanie zbrojne przeciw        
wycofującym się wojskom niemieckim i współ-
działanie z Armią Sowiecką w wyzwalaniu                    
Polski. Niestety, Sowieci nie traktowali Polski  jako 
ziemi wyzwalanej, tylko zdobywanej, stosując                  
wobec Polaków komunistyczny terror. Żołnierze 
AK byli rozbrajani, więzieni, wywożeni na Sybir,                   
a nawet mordowani. Warszawa początkowo była 
wyłączona z planu "Burza", ale w zaistniałej sytua-
cji stała się ostatnią szansą, aby pokazać światu,                    
że chcemy być wolnym  narodem. Chodziło o to, 
aby po oswobodzeniu Warszawy i ujawniających 
się w stolicy legalnych władz RP przywitać wkra-
czających Sowietów jako gospodarze. Wybuch          
powstania początkowo planowany był na koniec 
lipca, ale dowództwo AK ciągle nie miało pewno-
ści, jak blisko znajduje się Armia Sowiecka, aby 
uderzyć w momencie pojawienia się pierwszych 
oddziałów sowieckich na Pradze. W międzyczasie 
Komenda Główna AK sprawdzała możliwość                     
pomocy alianckiej dla powstania. Niestety, nie były 
to pomyślne wiadomości. Na skutek zdradzieckiej 
kalkulacji naszych sojuszników Polacy mogli liczyć 
tylko na siebie. Podjęcie tej dramatycznej decyzji 
było ogromnym ryzykiem, ale odwołanie wybuchu 
postania w Warszawie byłoby chyba jeszcze gorszą                               
i niezrozumiałą decyzją, odczytywaną jako                               
zdrada i tchórzostwo. Groziło to niekontrolowa-
nym wybuchem i chaosem, gdyż młodzież                       
warszawska przez całą okupację przygotowywała 
się do tej walki, marzyła o odwecie na Niemcach. 
Można powiedzieć, że była to spontaniczna wola 
walki wszystkich warszawiaków. 

fot. M. Siedlecka 

▲ Pan Leszek Kosakowski (po lewej stronie) podczas 
inscenizacji powstania warszawskiego. 

- Kto walczył w powstaniu? Czy to prawda,                   
że walczyły nawet dzieci? 

- W powstaniu walczyły przede wszystkim             
podziemne organizacje wojskowe. Były to: Armia                    
Krajowa (około dwudziestu tysięcy żołnierzy),                             
w tym kilka oddziałów Narodowych Sił Zbrojnych        
oraz jeden pułk Armii Ludowej, czyli około trzystu 
pięćdziesięciu ludzi. Drugie tyle zgłosiło się                              
w pierwszych dniach powstania „na ochotnika”. 
Siły powstańcze liczyły więc około czterdziestu                    
tysięcy żołnierzy, ale niestety bardzo słabo uzbrojo-
nych. Dzieci generalnie walczyć nie mogły, starano 
się je raczej chronić. Aby otrzymać broń, należało 
mieć skończone 17 lat. Naturalnie zdarzały się                        
odstępstwa od tej zasady, ale z opowiadań komba-
tantów wiem, że starano się surowo tego przestrze-
gać. Dzieci spełniały szereg funkcji pomocniczych, 
jak na przykład budowanie barykad, a te, które były 
zorganizowane w najmłodszej sekcji Szarych                         
Szeregów - w Zawiszy pełniły bardziej odpowie-
dzialne zadania. Były łącznikami, listonoszami       
Harcerskiej Poczty Polowej, przewodnikami kanało-
wymi, wartownikami, donosiły amunicję,                                  
patrolowały zagrożenia czy gasiły pożary.                               
Zawiszacy to Wasi rówieśnicy, mieli po 12—14 lat. 

- Akcja powstańcza obejmowała tylko                           
Warszawę, czy również jej okolice,                                           
jak na przykład nasze Błonie? 

- Generalnie powstanie obejmowało tylko lewo-
brzeżną Warszawę. Na Pradze powstańcom nie 
udało się opanować żadnego strategicznego punktu 
i walki wygasły już drugiego dnia. ► 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

LATO 2008  

LATO 2010 

fot. M. Siedlecka 

► Sama Warszawa była podzielona na sześć 
obwodów działania Armii Krajowej. Obwód 
siódmy to okolice Warszawy, tak zwana 
„Obroża", ale Błonie nie wchodziło w skład 
"Obroży".  Jednak już w pobliskim Ożarowie 
był obóz przejściowy dla mieszkańców                      
Warszawy wywożonych do Rzeszy,                                 
a w Budach Zosinych koło Jaktorowa doszło do 
tragicznej bitwy 29 września 1944 roku, przebi-
jającej się w Góry Świętokrzyskie                     
Grupy AK "Kampinos", biorącej wcześniej 
udział w walkach na Żoliborzu. 
 

- Z czego składało się uzbrojenie                               
powstańców? 

 

- Niestety uzbrojenie powstańców było bar-
dzo mizerne. Na początku broń strzelającą posia-
dała tylko co trzecia osoba. Dla większości musiał                         
wystarczyć granat lub butelka z benzyną albo                         
niemiłe oczekiwanie na broń po poległym koledze. 
Broń zdobywana była też na Niemcach. Z kolei                          
u schyłku powstania na Czerniakowie broni było 
już pod dostatkiem, tylko nie było komu z niej 
strzelać. W zasadzie dobrze uzbrojone były tylko 
dwa bataliony - "Zośka " i "Czata", które posiadały 
też broń ciężką. Najpopularniejszymi karabinami 
były Steny, Schmeissery, Mausery, Błyskawice, 
Thomsony i broń krótka, jak Visy czy tak zwane 
„belgijki”. 

 

- Jaki przebieg miało powstanie, jak długo 
trwało? 

 

- Powstanie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku 
o godzinie 17.00, czyli tak zwanej Godzinie „W”.  
Zakończyło zaś 2 października. W założeniach                     
dowództwa AK miało trwać około trzech dni - 
trwało sześćdziesiąt trzy dni. Po początkowych 
sukcesach i wielkim entuzjazmie od końca sierpnia 
powstanie już chyliło się ku upadkowi. Powstańcy 
stopniowo tracili swe pozycje i dzielnice i tam                      
najczęściej dochodziło do masowych mordów na 
ludności cywilnej. Tylko w pierwszych dniach 
sierpnia na Woli i Ochocie Niemcy i kolaboracyjne 
oddziały rosyjskie wymordowali około osiemdzie-
sięciu tysięcy bezbronnych cywilów. Po ewakuacji 
Starówki kanałami do Śródmieścia większość                        
pozostałej ludności i ranni w szpitalach polowych 
też zostali wymordowani. Chyba najbardziej              
krwawe walki miały miejsce w drugiej połowie 
września na Czerniakowie o utrzymanie przyczół-
ka, skąd liczono na pomoc, ale desant żołnierzy                      
z Pierwszej Armii Wojska Polskiego też się nie                      
powiódł. Trwał jeszcze w walce Żoliborz                                    
i Mokotów, ale na skutek beznadziejnej sytuacji                       
te dzielnice też musiały kapitulować.  

Ostatnim bastionem pozostało Śródmieście.                 
Zaznaczyć trzeba, że historia konfliktów zbrojnych 
nie zna tak bezprzykładnego bohaterstwa, poświę-
cenia i heroizmu w walce, jakim odznaczyli się  
żołnierze powstania warszawskiego.  

 

- Czy walczący mieli jakieś wsparcie                               
z zewnątrz? 

 

- Bardzo liczono na to wsparcie, ale niestety 
Warszawę, a tym samym i Polskę, nasi sojusznicy 
poświęcili na ołtarzu wielkiej polityki. Nie było 
odsieczy rosyjskiej zza Wisły, mało tego - Sowieci 
nie zezwolili na lądowanie alianckich samolotów 
zrzucających broń i żywność dla powstania na 
swoich lotniskach i tym samym pomoc ta była                  
bardzo ograniczona i już spóźniona. Paradoksalnie 
zrzuty te tylko wzmocniły Niemców, bo były do-
piero wtedy, kiedy większość miasta była już w ich 
rękach. Do Warszawy próbowały dostać się też 
oddziały partyzanckie z terenu, ale silny pierścień 
zaporowy wokół miasta z jednej strony Niemców, 
a z drugiej Sowietów, uniemożliwił tę odsiecz. 

 

-  Jak w tym czasie wyglądało życie                                 
warszawiaków? 

 

- Warszawiacy to specyficzna społeczność,  któ-
ra w każdych warunkach potrafi sobie dać              
radę. Na początku powstania panował powszech-
ny entuzjazm. Ludzie wspomagali się, jak mogli, 
dzielili się z żołnierzami żywnością, gotowali             
zupy, zapraszali na kwatery. Oczywiście, czym 
dalej, tym było trudniej. Kiedy brakowało żywno-
ści, podstawowym źródłem pożywienia była zupa 
„plujka" ze zdobytego jęczmienia z browaru przy 
ulicy Grzybowskiej. ► 

▲ Pan Leszek Kosakowski (na zdjęciu pierwszy                             
od lewej strony) swoją pasję historyczną dzieli                              
ze swymi dziećmi i znajomymi.  
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

LATO 2010 

► Gdy nie działały już wodociągi, ludzie kopali 
studnie głębinowe, a woda była dostarczana                                 
w pierwszej kolejności dla szpitali polowych. 
Ogromne znaczenie miało życie religijne. To wiara            
w Boga dodawała ludziom otuchy i nadziei na                            
przetrwanie. Mieszkańcy kamienic gromadzili                         
się przy podwórkowych kapliczkach i wspólnie                        
się modlili. Księża odprawiali msze polowe.                                  
Na skutek częstych nalotów i bombardowań,                         
gdy życie przeniosło się do piwnic, modlitwa była 
nieodłącznym elementem dnia i nocy. 

 

- Jak zakończyło się powstanie i jakie były jego 
skutki?  

 

 - W tych warunkach powstanie nie mogło się                    
zakończyć inaczej jak przegraną, ale było naszym 
moralnym zwycięstwem. Niestety, Warszawa legła 
w gruzach, ale większość zniszczeń Niemcy dokonali 
już po powstaniu. Warszawiacy musieli opuścić           
swoje miasto, żołnierze poszli do niewoli. Ale kto 
wie, czy nie dzięki powstaniu Polska nie stała się                                                                            
siedemnastą republiką ZSRR, bo Stalin przekonał          
się, że wola walki i determinacja Polaków jest tak 
ogromna, że z chęci całkowitego podporządkowania 
sobie Polski może mieć więcej kłopotu niż pożytku? 

 

- Jak Pan myśli, oceniając powstanie z perspek-
tywy czasu, czy to ogromne poświęcenie było                     
potrzebne? 

 

- Nie spotkałem się z takim przypadkiem,                             
aby któryś z powstańców, a znam ich dużo, podwa-
żał sens tej heroicznej walki. My - Polacy walczymy 
zawsze, nawet jeśli są małe szanse na zwycięstwo,        
bo nie ma nic cenniejszego dla narodu jak wolność                           
i honor. Owszem, można potulnie bić pokłony                    
okupantowi, zginać kark w haniebnym poddaństwie 
i nie narażać się, byleby miska była pełna,                   
ale takie myślenie jest nam obce. Powstanie                         
warszawskie, tak jak poprzednie powstania narodo-
we, było pożywką dla następnych pokoleń.  

To dzięki temu właśnie poświęceniu, ten stra-
ceńczy etos dawał nam siłę w ponurych czasach 
komunizmu. Idea walki do końca w całkowitym 
osamotnieniu nie pozwalała nam potem na                     
pogodzenie się ze zniewoleniem i powstanie, już 
w innej formie, do walki w czasach Solidarności. 

 

- W jaki sposób my, uczniowie, moglibyśmy 
uczcić pamięć poległych? 

 

- Powstanie jest naszym narodowym skarbem 
i świętością, dlatego powinniśmy być z niego 
dumni. Myślę, że nie tylko w Warszawie powin-
niśmy wywieszać biało-czerwone flagi przez 
sześćdziesiąt trzy dni i nawiedzać groby                        
powstańcze przez cały rok. Poza tym uczcie się 
piosenek powstańczych, poznawajcie losy boha-
terskich postaci, zgłębiajcie wiedzę o powstaniu, 
urządzajcie w szkole okolicznościowe akademie 
czy wieczornice, a przede wszystkim po prostu 
PAMIĘTAJCIE. 

 

-  Chcielibyśmy jeszcze, aby przybliżył nam 
Pan działania Grupy Historycznej Zgrupowa-
nia "Radosław", czym się zajmujecie,                          
czy odgrywacie sceny z powstania czy jakieś 
inne? 

 

- Nasza grupa postawiła sobie za cel kultywo-
wanie pamięci o powstaniu warszawskim                             
i propagowanie wiedzy o nim. Bierzemy udział 
w licznych projektach związanych z powsta-
niem, jak dbanie o miejsca pamięci, opieka nad 
grobami, służba sztandarowa, udział w pogrze-
bach ostatnich żyjących powstańców, spotkania 
z kombatantami, prowadzimy w szkołach lekcje 
historii o powstaniu, organizujemy inscenizacje 
powstańcze i rekonstrukcje historyczne.                            
Co tydzień mamy zbiórki, na których omawia-
my plan działania na najbliższy okres. Ponadto 
zajmujemy się też pamięcią o Żołnierzach                       
Wyklętych i raz do roku uczestniczymy                               
w rekonstrukcji Bitwy Warszawskiej z 1920                   
roku. Ponieważ jesteśmy bardzo znaną i prężną 
Grupą, otrzymujemy też zaproszenia do udziału 
w filmach, jak na przykład „Miasto 44"                             
czy „Czas Honoru". Bardzo ważne jest to,                    
że traktujemy nasze działania bardzo rzetelnie, 
to dla nas zaszczytna służba i misja oraz dług 
wobec tych, którzy oddali za nas swoje życie. ▪ 

 

Z Panem Leszkiem Kosakowskim  
rozmawiali Karolina i Piotrek Siedleccy. 

 

Pan Leszek Kosakowski brał udział w wyświetlanym 
obecnie w kinach filmie „Miasto 44”. 

 

Zapraszamy do zadawania pytań!                                               
Piszcie: diamir72@o2.pl 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

„Kto podróżuje, żyje dwa razy”.  Hans Christian Andersen 

SPEŁNIAJMY MARZENIA...SPEŁNIAJMY MARZENIA...SPEŁNIAJMY MARZENIA...   

LATO 2010 

fot. M. Siedlecka 

▲ Jedno z najnowszych zdjęć z wyprawy. „Dla takiej foty 
można jechać nawet 25 tysięcy kilometrów przez 140 dni                 
i 13 krajów. Machu Picchu - jeden z 7 cudów świata.                         
Miejsce pielgrzymek wszystkich Peruwiańczyków i mi-
lionów turystów z całego świata”. (tekst napisany przez 
pp .  Ł o pa ci ński ch  na  ww w .fa ce b o o k.c om/
lopacinskichswiat) 

Czy chcielibyście wybrać się w podróż                     
dookoła świata? Tak? To dlaczego jeszcze                    
nie pakujecie walizek? Nie macie pieniędzy… 
Nie znacie języków obcych… A co ze szkołą, 
pracą, domem?..  Boicie się… Jak się okazuje,                  
to co najbardziej jest potrzebne, to odwaga                          
na zrobienie pierwszego kroku. 

 

Państwo Eliza i Wojciech Łopacińscy z Torunia 
wraz ze swoimi dziećmi: dziesięcioletnią Łucją                  
i dwunastoletnim Wojtkiem juniorem są                               
w rocznej podróży dookoła świata. Wyruszyli                    
15 czerwca tego roku.  

Podróż dookoła świata od dawna była marze-
niem ich życia. Decyzja „wyruszamy!” być może 
przyszła znienacka, ale do samej podróży                        
przygotowywali się rok. 

Spraw, które musieli załatwić, było niemało:                  
zaszczepić się, dokonać wymiany paszportów,  
sprzedać samochód, wynająć dom, zakupić                    
potrzebną odzież, sprzęt, namiot, śpiwory, leki, 
kosmetyki od słońca, poczytać przewodniki,                    
zrobić plan podróży, załatwić wizy turystyczne, 
przejść kurs udzielania pierwszej pomocy… A co 
ze szkołą Wojtka i Łucji? W Polsce jest obowiązek 
nauczania, ale nie ma obowiązku chodzenia                      
do szkoły, dlatego po przejściu specjalnych                     
testów w Poradni i za jej zgodą dzieci mogą być 
uczone przez swoich rodziców. To jest tzw.                     
nauczanie domowe.*  Co do noclegów, to można 
oczywiście spać w namiocie, ale jest też specjalny 
portal internetowy Couchsurfing, poprzez który 
można skorzystać z gościnności innych użytkow-
ników. Rodzina pp. Łopacińskich mieszka więc                      
u tubylców, co pozwala im zaoszczędzić                              
pieniądze i jednocześnie podpatrzeć, jak mieszka-
ją i żyją gospodarze.  

Nie tylko zwiedzają różne miejsca, zdobywają 
szczyty górskie, ale również odwiedzają szkoły, 
w których uczą się mali mieszkańcy odwiedza-
nych państw -  poznają je, opowiadają o Polsce                     
i Toruniu (czy wiecie, że niektóre peruwiańskie 
dzieci, aby codziennie dojść do swojej szkoły,        
muszą iść dwie godziny przez dżunglę?). 

 

* Jeden z uczniów naszej szkoły też był objęty takim                       
rodzajem nauczania. Aby przejść do następnej klasy, trzeba 
zdać egzaminy [red]. 

Nawiązaliśmy mailowy kontakt z nastoletnim 
Wojtkiem Łopacińskim (jaki ten świat jest mały!:), 
uzyskaliśmy zgodę na publikację tekstów i zdjęć. 
Wojtek zgodził się opowiadać nam o swojej podró-
ży. Chcielibyśmy razem z nim i jego rodziną odby-
wać podróż dookoła świata, a po ich powrocie                   
do Polski być może spotkać się z nimi naprawdę… 

Wojtek napisał nam: „Chodziłem do szkoły                   
Salezjańskiej w Toruniu. Byłem przewodniczącym 
szkoły, klasy i ministrantów. Po powrocie będę kon-
tynuował naukę w pierwszej klasie gimnazjum”.  

Zapytaliśmy: „Co w czasie dotychczasowej                      
podróży najbardziej Ci się podobało?” 

31 października Wojtek napisał: „Nie umiałbym 
wybrać najlepszej atrakcji naszej podróży. Dlacze-
go? Ponieważ cały czas mamy inne, coraz to lepsze, 
więc odpowiadając na Wasze pytanie, napiszę                       
po prostu rzeczy, które mi się podobały najbardziej 
w każdym z odwiedzonych przez nas państw.  

W Meksyku to były na przykład żółwie                           
w Tulum. Ruiny Majów w Chichen Itza -  bardzo 
komercjalne, ale nadal fajne miejsce (jeden z sied-
miu cudów świata). W Belize - nurkowanie z żół-
wiami, rekinami i płaszczkami na wyspie Cecoker.  

W Gwatemali wspiąłem się na mój pierwszy                     
w życiu wulkan San Pedro (3020 metrów n.p.m.). 
Zachwyciłem się również stolicą Gwatemali, czyli 
Gwatemala City i Antigua Gwatemala, czyli stara. 
Również nad drugim największym jeziorem w tym 
państwie Atittlan. ► 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

fot. M. Siedlecka 

► W El Salvadorze - gejzery i plantacje kawy oraz 
wulkan San Salwador. W środku wulkanu kształtu-
je się już nowy. Na tę chwilę jest jeszcze malutki, 
więc nic nam nie  grozi. To takie dwa w jednym.   

W Hondurasie odwiedziłem najniebezpieczniej-
sze miasto świata San Pedro Sula.  Przy wjeździe na 
wzgórzu widać tam napis: Coca-cola jak Hollywood. 
To jedyne państwo w Ameryce, które nie ma wulka-
nów. Odwiedziłem tam również Coban. Kolejne: 
ważne wykopaliska cywilizacji Majów. W stolicy 
Hondurasu napadli na znajomą moich rodziców. 
Na szczęście nic się nie stało, bo Asia zaczęła                     
krzyczeć. W Tegucigalpa co noc słyszy się strzały     
do ludzi. Nie polecam tego miejsca. Jest mało                         
ciekawe i bardzo niebezpieczne.  

W Nikaragui opłynąłem jezioro Nikaragua 
(nazywa się jak państwo) z  tysiącem  wysp.                       
Zwiedziłem Wyspę Ometepe z dwoma wulkanami. 
Poza tym nie było nic specjalnie ciekawego.                             
W Nikaragui  pierwszy raz postawiliśmy stopy na 
desce surfingowej i odbyliśmy też pierwszą lekcję 
tego sportu. Było super!!!!!  

W Kostaryce surfowałem na plaży z drugimi     
największymi falami na świecie i  tam na ostrych 
kamieniach przy plaży podczas schodzenia z deski 
bardzo poważnie rozdarłem sobie największego     
palucha u nogi. Skończyło się szpitalem i tygodnio-
wym opatrunkiem na nodze. Odwiedziłem również 
w tym państwie miasto San Vito, które zostało                   
założone przez włoską mafię.  

W Panamie: stolica Panama City zwana jest                    
drugim Nowym Yorkiem, z tak wysokimi  budyn-
kami, że trzeba było podnieść głowę, aby zobaczyć 
samą górę. Niesamowitą atrakcją był tu Kanał                       
Panamski, gdzie akurat trafiliśmy na przepływający 
statek. Mogliśmy zobaczyć film i zwiedzić muzeum 
stulecia tego kanału. Panama to miasto, w którym 
moja mama by chciała zamieszkać. Najpiękniejsza 
jest panamska Starówka.  

Na Kubie podobała mi się Hawana. Zobaczyłem 
tu, jak socjalizm niszczy kraj. Mieszkają tu bardzo 
smutni i pijani ludzie. Naprawa kolei, czyli popsu-
tych wagonów odbywa się przed głównym placem. 
Na Kubie opiłem się refreską za 10 groszy za szklan-
kę i zajadałem pizzę za 15 groszy od sztuki. Tata 
pozwalał nam kupować po dwadzieścia  pączków, 
bo jeden kosztował 10 groszy. Bomba, co?!                             
Oczywiście wielką atrakcją było także spanie                         
na plaży w Varadero pięć metrów od morza. Moi 
rodzice chwalili sobie tutejsze cygara. Ja i moja                     
siostra przejechaliśmy się starym lincolnem                             
i to jeszcze cabrio. Tu nie ma nowych aut -                         
wszystko starocie przedwojenne.  

W Ekwadorze pierwszy raz spróbowałem                     
czegoś hardkorowego, czyli larwę robaka, która 
żyje w kokosie oraz świnkę morską, która u nas                      
w Polsce jest pupilkiem domowym. Byłem na 
środku świata, bo w stolicy Qito właśnie taki prze-
biega. W Ekwadorze bardzo fajnie było                        
spędzić tydzień nad morzem w miejscowości                     
Tukan. W miejscowości Banios zostałem podcze-
piony do liny i zjechałem po niej przez wielki                        
kanion. Ekwador to bardzo zielone państwo. 

W Peru podobały mi się linie NASCA wyryte 
przez starożytną kulturę Inków lub  przez kosmi-
tów, jak twierdzą niektórzy ludzie. Tutaj zobaczyli-
śmy jedno z siedmiu najpiękniejszych miejsc                     
świata, a mianowicie Machu – Picu. Wyprawa                     
na niesamowity Kanion Colca, gdzie spadek                      
wynosił tysiąc metrów i cztery razy widzieliśmy 
kondory. Tam też pierwszy raz w życiu widziałem 
igłę od kaktusa, która miała dwadzieścia centyme-
trów. Nie można także pominąć liści koki, którą 
pierwszy raz w życiu spróbowałem (liści i herbat-
ki), a najwcześniejszy news to to, że wypiłem sok                  
z żaby, a właściwie to z czterech  żab. Tam zjadłem 
także mięso z alpaki. Aplaka to bardzo rzadka 
wersja lamy. W stolicy Peru -  Limie odwiedziłem 
pomnik Ernesta Malinowskiego na 4 818 metrów 
n.p.m. polskiego inżyniera, który zbudował tu                  
najwyższą kolej na świecie. Jeździ ona do dzisiaj. 
W Limie jest też pomnik Edwarda Habicha, który 
założył tu pierwszą techniczną uczelnię wyższą. 

To właśnie są wszystkie atrakcje, które miałem 
na razie przez cały ten wyjazd i które bardzo mi się 
podobały. Pozdrawiam, Wojtek Ł.” ▪ 

 

opr.  Karolina Siedlecka (G1) 
 
 

Piszcie do nas swoje pytania dla Wojtka:                                            
diamir72@o2.pl 

▲ Osiemdziesiąty trzeci dzień wyprawy. Wojtek            
przedstawia prezentację o Polsce w panamskiej szkole. 
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NASZA PRZYRODA 

„Wpatrz się głęboko, głęboko w przyrodę , a wtedy wszystko lepiej zrozumiesz”.                                         
Albert Einstein 

W KRAINIE ŁOSIAW KRAINIE ŁOSIAW KRAINIE ŁOSIA   

LATO 2010 

W październiku byliśmy na wycieczce                              
w Kampinoskim Parku Narodowym. Jest to drugi 
co do wielkości park narodowy w Polsce.                             
Ma urozmaicony krajobraz, choć dominują wydmy 
i bagna. 

Odbywaliśmy lekcje na świeżym powietrzu,                     
a było chłodno i dzień zapowiadał się deszczowo. 
Na szczęście nie padało. Uśmiech na naszych                   
twarzach przywróciła Pani przewodnik. W formie 
zabawy uczyła i opowiadała o warstwach lasu.            
Na własne oczy mogliśmy zaobserwować ślady 
zwierząt: dzika – poryta łąka, łosia – obgryzione               
z igieł gałązki. Kolejną atrakcją była kolonia                    
nietoperzy, znajdująca się w jednej z chat skansenu. 
Następnie zwiedzaliśmy muzeum, w którym                
mogliśmy zobaczyć sztuczne postacie zwierząt 
Puszczy Kampinoskiej. Bardzo podobała nam się 
humorystyczna opowieść, jak Pan Bóg stworzył  
łosia z pozostałych części ciała innych zwierząt. 

Na końcu odwiedziliśmy stację meteorologiczną, 
w której dokonuje się pomiaru kierunku i siły                
wiatru, temperatury i wilgotności powietrza. 

Wycieczka, na której byliśmy bardzo nam się 
podobała, była pouczająca, podsumowująca lekcje 
prowadzone w szkole. ▪ 

 

Paulina Nowicka (3c) z mamą Sylwią 

fot. M. Siedlecka 

▲ Kacper Ćwiek „Dom zwierząt” 

▲ Milena Kuchta „Złota jesień w lesie” 

JAK PAN BÓG STWORZYŁ ŁOSIA?JAK PAN BÓG STWORZYŁ ŁOSIA?JAK PAN BÓG STWORZYŁ ŁOSIA?   

▲ Wiktoria Scencelek „Gdzie by tu schować 
orzeszki…?” 

Dawno, dawno temu Pan Bóg stworzył cały 
świat. Co i rusz patrzył przez swoje okienko                            
w Niebie i był z siebie zadowolony, że tak wszystko 
pięknie, idealnie wyszło. Po raz dwudziesty ósmy 
otwiera okienko w Niebie, patrzy zadowolony                     
na świat i  nagle:  

- O rany! – widzi, że zostały mu różne części               
różnych zwierząt w różnych częściach świata.  

– W idealnym świecie nie może do czegoś takiego 
dojść! Muszę wszystko zebrać, stworzyć jeszcze                   
jednego zwierzaka i nazwać go „łoś”.  

I tak zrobił. Na Syberii został mu łeb od konia.                      
I odtąd łosie słyną z tego, że mają łby takie jak konie. 
Patrzy, a tu w Polsce, w Warszawie, leżą uszy od 
osła. I od tej pory łosie mają wielkie uszy jak osły 
(leśnicy nazywają je łyżkami). W Afryce zawieruszył 
się garb od wielbłąda i od tej pory łosie mają garby 
tak jak wielbłądy. ► 
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NASZA PRZYRODA 

LATO 2008  

► Patrzy Pan Bóg, patrzy... We Francji znalazł 
ogonek od zajączka i od tej pory łosie mają                   
maleńkie ogonki.  

Na sawannie afrykańskiej zawieruszyły się nogi 
od żyrafy i od tej pory łosie mają niesamowicie       
długie i chude nogi (leśnicy nazywają je badylami).  

Pan Bóg ogląda łosia i mówi:  
- Jaki ty mi brzydki wyszedłeś! Uciekaj szybko  

na bagna. Schowaj się, by cię ludzie nie zobaczyli, 
bo jak cię zobaczą, to ze mnie Pana Boga będą się 
śmiać.  

Biedny łoś tak zrobił i od tej pory żyje                               
na bagnach. ▪ 

Na podstawie zasłyszanej opowieści: 
Piotrek Siedlecki (3a) 

▲ Łoś jest symbolem Kampinoskiego Parku                       
Narodowego. 

Zdjęcia z wycieczki klas trzecich do Kampinoskiego                 
Parku Narodowego znajdziecie na stronie internetowej: 
www.sp2blonie.edupage.org 

CO MOŻE POŁKNĄĆ CO MOŻE POŁKNĄĆ CO MOŻE POŁKNĄĆ 
WĄŻ?WĄŻ?WĄŻ?   

W czasie lekcji z gadami oglądaliśmy węże.                        
Najpierw zobaczyliśmy niewielkiego węża mlecznego 
o imieniu Kacper.  

Drugim wężem był boa dusiciel. Miał na imię                        
Kazik. Pan pozwolił nam go dotknąć, tylko powoli                        
i z ostrożnością.   

Trzecim wężem był pyton tygrysi. Miał on chorobę 
genetyczną, dlatego był białożółty. 

Dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, na 
przykład dlaczego węże linieją, czyli zrzucają z siebie 
skórę oraz że mogłyby nawet połknąć człowieka                            
w całości. 

To była bardzo ciekawa lekcja. Wróciłyśmy                         
do domu zadowolone. ▪ 

 

Karolina Masłowska i Julia Cegłowska (4c) 

fot. wikipedia. org (CC) fot. wikipedia. org (CC) fot. wikipedia. org (CC) 
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fot. wikipedia. org (CC) 

HUMOR PRZYRODNICZYHUMOR PRZYRODNICZYHUMOR PRZYRODNICZY   

☺     W sklepie zoologicznym klientka pyta: 
- Mają państwo sweterki dla psów? 
- Tak, oczywiście mamy. 
- To poproszę czerwony. 
- Dobrze, ale proszę przyprowadzić psa na przymiarkę. 
- Nie mogę... to ma być niespodzianka.  

☺     Jasiu, jak dzielimy żółwie? 

- Na morskie, lądowe i Ninja. 
 

☺ Dlaczego niedźwiedź chodzi na kolanach                                
w supermarkecie? 
- Bo szuka niskich cen. 

☺    Dlaczego lisica złamała nogę, grabiąc liście? 
- Bo spadła z drzewa. 
 
☺    Dlaczego lisica włożyła palec do kontaktu? 

- Bo znajomi powiedzieli jej, że będą w kontakcie. 
 
☺    Rozmawiają dwie krowy: 

- Muu! 
- Mee! 
- Nie chwal się, że znasz języki obce! ▪ 
 

Opracował dla Was Piotrek (3a). 
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WYDARZENIA 

LATO 2010 

„Każdy chłopak ma jakieś zalety. Trzeba mu je tylko nakazać”. ☺  Erich Maria Remarge  

DZIEŃ CHŁOPAKADZIEŃ CHŁOPAKADZIEŃ CHŁOPAKA   

Dziewczyny z klasy 5e zadbały, aby ich                       
koledzy mieli swoje święto – Dzień Chłopaka.  

Dzięki pomocy wychowawczyni klasy—Pani 
Jadwigi Zaczyńskiej, kilku mam i babć oraz                         
zaangażowaniu dziewczyn, chłopaki mieli dobrą 
zabawę. Dziewczyny w tajemnicy zrobiły kartki                      
z życzeniami dla swoich kolegów, a mamy i babcie 
pomogły upiec coś słodkiego. 

W Dniu Chłopaka, podczas jednej z przerw 
dziewczyny z 5e  przygotowały dla nich niespo-
dziankę. Każdy chłopak dostał słodką babeczkę, 
lizaka, trzy cukierki oraz kartkę z życzeniami.                    
W sali nr 25 tego dnia było bardzo wesoło. 

Ciekawostką jest, że wszystkie dziewczyny      
muszą zaczekać na swoje święto do marca.                        
Chłopaki natomiast już niedługo ponownie mogą 
przyjmować życzenia i prezenty: 
 19 listopada w Indiach i Meksyku, 
 25 listopada w Kanadzie, 
 7 lutego na Malcie, 
 23 lutego na Białorusi, Ukrainie oraz w Rosji, 
 5 kwietnia w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 
 5 maja w Japonii, 
 15 lipca w Brazylii, 
 7 października w Norwegii,  
 o 30 września i 10 marca nie możemy                          

też zapomnieć. 
A więc do listopada! ▪ 

 

Oliwia Sionek (5e) 

W dniu 22 października nasza klasa 4c razem              
z klasą 5d pojechały na wycieczkę do Teatru      
Wielkiego oraz do Domu Spotkań z Historią. 

Teatr znajduje się w bardzo dużym budynku,  
w którym jest także Opera Narodowa.  

Przy szatni przywitał nas przewodnik, Pan 
Grzegorz Onyszko. Na początku dowiedzieliśmy 
się że teatr ma dwieście lat. Zanim weszliśmy na 
schody, przewodnik powiedział, że wchodziła po 
nich Królowa Elżbieta i Jan Paweł II.  

Przewodnik opowiedział nam wiele ciekawych 
historii o teatrze, na przykład: sufit ma kształt        
półksiężyca i głos rozkłada się na całą salę, więc 
śpiewacy operowi nie używają mikrofonów. Scena 
Teatru Wielkiego jest największa w Europie.  Sufit 
nad sceną ma ponad trzydzieści cztery metry                   
wysokości i gdyby nie było dekoracji zmieściłby 
się tam cały blok mieszkalny. Mieliśmy okazję    
wjechać windą na górę i poszliśmy na taras, skąd 
było widać panoramę miasta. Następnie zwiedzili-
śmy magazyny i pracownię krawiecką, gdzie obej-
rzeliśmy mnóstwo kostiumów i nawet mogliśmy 
je przymierzać. Byliśmy też w rekwizytorni, gdzie 
było dużo ciekawych rekwizytów. 

Z teatru przeszliśmy do Domu Spotkań z Histo-
rią. Mieliśmy tam okazję zapoznać się z zabawami, 
w które bawili się nasi pradziadkowie. Chętni       
mogli zagrać w jedną z gier, takich jak: toczenie 
fajerki, ciupy, pikuty i gazda. Oglądaliśmy też 
dawne zabawki na przykład: ołowiane żołnierzy-
ki, lalki  i samochodziki. 

SPOTKANIE Z TEATREM I HISTORIĄI HISTORIĄI HISTORIĄ   

   Wycieczka bardzo nam się podobała. Teraz 
bardzo chciałybyśmy obejrzeć jakieś przedstawie-
nie w Teatrze Wielkim. ▪ 

Julia Wadecka i Karolina Masłowska (4c) 

fot. udostępniona przez M. Czarnecką—Jaśkiewicz 

fot. udostępniona przez M. Czarnecką—Jaśkiewicz 
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UCZMY SIĘ JĘZYKÓW OBCYCH! 

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”.  Janusz Korczak 

MEET MY FAMILIY!MEET MY FAMILIY!MEET MY FAMILIY!   

LATO 2008  

 

Hi! I’m Julia and I’m nine years old. I’m from Błonie 

in Poland and this is my family. 

This is my mum Aneta and dad Marcin, my brother 

and me. My brother is four years  old.  

His name’s Maciuś.  

My family isn’t big but we’re happy. ► 

Julia Nowak (4a) 
fot. M. Siedlecka 

 

Hello!  My name is  Nikodem.                              
I’m nine years old. 
I ’ m  f r o m  L e s z n o  i n  P o l a n d                        
and this is my family! 
This is my mother, father, brother                       
and me. 
M y mo m’ s  n a me  i s  M ag d a ,                               
she’s 40 years old 
and my dad’s name is Pawel.                          
He’s also 40. 
My brother is 6 and he’s name is                       
Ignacy. 
My family is small but we love                             
each-other a lot! 
◄ 

Nikodem Waś (4a) 

▲ Hi! My name is Julka.                      
I am twelve years old.                        
I live with my parents.                     
I have three uncles                        
and aunts. Uncle Artur has 
two children: Maja and 
Kacper. Uncle Zbyszek has 
two children too: Lena and 
Maciek. Uncle Paweł also 
has two children: Mateusz                       
and Gabryś. My father and 
uncle Artur work in                             
a  p r i n t i n g  h o u s e .                         
My mother is a shop assis-
tant. When I grow up            
I want to be an actress.                
I will act on a stage. 
 

Julia Wilczek (6e) 

Dziękujemy Pani Oldze Stojanowskiej za udostępnienie prac uczniów. 

 

 

Jeżeli i Wy chcielibyście                        
opowiedzieć nam o swojej                                    
r o d z i n i e — p i s z c i e :                                      
diamir72@o2.pl 

▲ „My family” Dawid Quinones—Kulisz (4a) 
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KONKURS 

LATO 2008  

Jakie numery mają te gabinety i sala? Jakie zajęcia 
są w nich prowadzone? 

fot. M. Siedlecka 

Czy dobrze znasz każdy zakątek naszej szkoły?   

POZNAJEMY GABINETY I SALE SP2POZNAJEMY GABINETY I SALE SP2POZNAJEMY GABINETY I SALE SP2   

Kartki z odpowiedziami przekazujcie do dnia                        
21 listopada do biblioteki szkolnej. 

fot. Mariola Siedlecka 

ROZWIĄZANIA KONKURSU                                        
Z POPRZEDNIEGO NUMERU 

REMONT SZKOŁY str. 8 
1. fot.1 sala edukacji                                
wczesnoszkolnej (nr 16) - 
sala edukacji wczesnoszkol-
nej dla klasy 1a i 1e 
fo t .2  sa la  ed uka c j i                          
wczesnoszkolnej (nr 12) —
świetlica szkolna 
fot.3 pokój woźnych—
jadalnia 
fot.4 ogródek—plac zabaw 
 

5.b W szkole mamy dwie 
panie pielęgniarki. 
6.c W naszej szatni nie ma 
fioletowych szafek. 
2.a Remont szkoły rozpo-
czął się w sierpniu 2013 r. 
3.b Pani Marta Cybulska 
nie uczy matematyki. 
4.a Z klas trzecich swoją 
salę na parterze ma tylko 
klasa 3a. ▪ 
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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 dla naszych rozmów-
ców. Odpowiedzi przekażemy Wam osobiście                    
lub na łamach gazety. 

   

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

„Nie wystarczy przekroczyć próg, trzeba iść w głąb”. 

Jan Paweł II  

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Na Wasze prace oraz rozwiązania zagadek                
i konkursów czekamy do 21 listopada. Można je 
przekazywać osobiście opiekunowi redakcji,                   
redaktorom lub przesyłać na adres internetowy: 
diamir72@o2.pl  

Kontakt z redakcją możliwy jest również                       
poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki 

STOPKA REDAKCYJNA 

Redaktorka naczelna: Gabriela Bracik  

Zespół redakcyjny: Marta Bajda, Michał Gutowski, Klaudia Kurowska, Janina Paradowska,                
Karolina Siedlecka, Piotr Siedlecki, Oliwia Sionek, Oliwia Sobieszek, Dominika Wałęka, Maria 
Wodnicka 

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: poniedziałek, godz.14.30 (czytelnia)                       

Czy łatwo uwierzyć, że nauczyciele też kiedyś 
byli dziećmi? 

Z okazji minionego Dnia Edukacji                                
Narodowej przedstawiamy zdjęcie z dzieciństwa 
jednej z nauczycielek uczących w klasach 4 – 6               
naszej szkoły. 

Kto to jest? Jakiego przedmiotu uczy? 
 

Podajemy rozwiązanie wrześniowej zagadki 
fotograficznej. Chodzi oczywiście o grę w bule,  
w którą można zagrać w błońskim parku 
„Bajka”.  Gra pochodzi z Francji, gdzie jest                    
bardzo popularna. ▪ 

fot. archiwum własne 


