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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   
Witam Was w styczniowym numerze gazety! 
Za nami wiele dni wolnych od zajęć                                

lekcyjnych, od patrzenia na tablicę i wykonywa-
nia mnóstwa nużących ćwiczeń...  

Jak je spędziliśmy?  
Okazuje się, że wiele osób wyjechało w góry,                      

nad morze, do babci i dziadka, ale jeszcze więcej  
spędzało wolny czas w naszym mieście:                               
na błońskim lodowisku, w kinie, na zajęciach                      
w Centrum Kultury, a także w domu czytając 
lektury i ucząc się tabliczki mnożenia. Dużo osób 
stęsknionych za szkołą (i ja też) przychodziło do 
niej prawie codzienne. Po co? - odpowiedź znaj-
dziecie na 10 i 11 stronie naszej gazety.  

Przypomnimy sobie nasze szkolne spotkania         
z niezwykłymi ludźmi, którzy przybyli, aby                    
podzielić się z nami swoją pasją—z p. Adamem     
Fidusiewiczem i niepełnosprawnymi sportowca-
mi—p. Stefanem Makowskim, p. Rafałem            
Treterem i p. Radosławem Stańczukiem.  

Kto lubi poznawać życie ludzi w odległych 
zakątkach świata, nie będzie zawiedziony.                    
Zapraszamy do odwiedzenia mroźnych okolic 
bieguna północnego i upalnej Afryki—tylko                           
u nas można tego dokonać w parę minut.                        
Czy życie mieszkańców tych dwóch tak skraj-
nych klimatów bardzo się od siebie różni? 

Spostrzegawczy Czytelnik szybko zauważy, 
że tematem miesiąca uczyniliśmy świat mediów, 
do którego należy na przykład internet, prasa,               
telewizja, kino czy książki. Informacje o nich              
złożyły się w całe artykuły, wplecione są w tek-
sty lub ukazane w postaci fotograficznej. Media, 
będąc „czwartą władzą”, niosą ze sobą pewne 
zagrożenia, które powinniśmy dostrzegać,                   
aby być w nich bezpiecznymi. Czy jednak media 
to tylko zagrożenia? Oczywiście, że nie! Przecież 
już jesteście w jednym z nich! ▪ 

 

Redaktorka naczelna:  
Gabrysia Bracik (5a) 

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
2 Na dobry początek 

3 Śladami Stasia bez Nel 

5 Nie dla mięczaków 

6 Chcieć to móc! 

8 Budżet obywatelski dzieciom 

9 Biała laba 

9 Lodowy kącik humoru 

10 Świat to za mało!  

12 W sieci 

14 Mam wybór! 

15  W świecie Anaruka 

17 Po drugiej stronie tęczy 

20 Ekopsinka, brak budy i rzeka okresowa 

22 Jesteś potrzebny! 

23 999 zgłoś się! 

24 Dwa światy, jedno powstanie 

24 Magiczne drzewo 

25 Przygody Super Marchewki 

26 Czy jesteś piecuchem? - psychozabawa 

27 School Crossword Puzzle Tournament 

28 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: W studiu programu „Pytanie na śniadanie” 
w czasie wycieczki do TVP przy ulicy Woronicza                                  
w Warszawie. 
Zdjęcie po lewej stronie: Spotkanie z polskim aktorem 
Adamem Fidusiewiczem. 
Zdjęcie po prawej stronie: Czytamy gazety podczas                   
półkolonijnych warsztatów medialnych. 
Autor zdjęć: Mariola Siedlecka. 

▲ Nasi redaktorzy przed budynkiem straży miejskiej           
w Błoniu. 

fot.  Mariola Siedlecka 
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 CZŁOWIEK Z PASJĄ 

Swoją podróż rozpoczynamy w Błoniu, skąd udajemy się do Warszawy, a stamtąd samolotem prosto              
do Afryki. 

ŚLADAMI STASIA BEZ NELŚLADAMI STASIA BEZ NEL  

Jest aktorem, odtwórcą roli Stasia Tarkowskiego 
w filmie „W pustyni i w puszczy”, Maksa                      
Brzozowskiego z serialu „Na Wspólnej”                   
lub „Wilka” z filmu „Czas honoru. Powstanie  
Warszawskie”.  

W 2007 roku występował w szóstej edycji 
„Tańca z gwiazdami”. W 2008 roku otrzymał                  
wyróżnienie za blog „Mroczne kalesony”, który 
prowadzi od 2004 roku. Kto to? Oczywiście, Adam 
Fidusiewicz! 

12 stycznia Pan Adam gościł w naszej szkole. 
Prezentował ćwiczenia teatralne, dykcyjne, a także 
proste scenki. Odpowiadał na pytania uczniów.                       
I tak dowiedzieliśmy się, że film „W pustyni                      
i w puszczy” nagrywany był nie w Egipcie                                  
i w Sudanie, ale w Tunezji, a także że naprawdę 
grał w nim nie jeden słoń, ale dwa słonie, które                       
wymieniały się przed kamerą. Podczas pracy                       
na planie filmowym Pan Adam wiele uczył się                         
od dorosłych aktorów. Szczególnie jest wdzięczny  
za pomoc i rady swojemu filmowemu tacie, które-
go grał znany polski aktor Artur Żmijewski.  

Nastoletniemu Adamowi bardzo podobały się 
krajobrazy afrykańskie, chociaż nie miał czasu ich 
oglądać turystycznie, a za swoje honorarium kupił 
między innymi deskę snowboardową. 

Na zakończenie spotkania Pan Adam robił                 
sobie z nami zdjęcia, a także rozdawał autografy. 
Po spotkaniu udało nam się przeprowadzić z nim 
wywiad. 

 

- Jak to stało, że został Pan aktorem? Czy był to 
przypadek, czy świadomy wybór? 

 

- Moja Mama była asystentką Janusza Józefowi-
cza przy tworzeniu musicalu „Metro”. Od dziecka 
chodziłem do teatru i bardzo to pokochałem. 

 

- Jakie były Pana pierwsze aktorskie doświad-
czenia? 

 

- Jako dziesięciolatek zagrałem w Teatrze                   
Telewizji razem z Matyldą Damięcką. Grałem                  
księcia, który zamienia wodę w złoto, a Mati była 
moją siostrą, która potrafiła wyczarować róże. 

 

- Czym się różni praca w filmie od pracy                        
w serialu? 

 

- Czasem poświęconym na przygotowanie                     
jednej sceny. W filmie przez cały dzień robi się            
około trzech scen, a w serialu trzydzieści. 

fot. Kasper Zborowski—Wejchman 

- Jak to się stało, że zaproponowano Panu rolę 
Stasia Tarkowskiego w filmie „W pustyni                               
i w puszczy”? Ile Pan miał wtedy lat? 

 

- Poszedłem na casting i los sprawił, że pasowa-
łem do wyobrażenia Pana reżysera. Miałem wtedy 
czternaście lat. 

 

- Jakie ciekawe miejsca w Afryce Pan                         
zobaczył? 

 

- Zwiedziłem południową Afrykę „z góry                      
do dołu”. Byłem na Przylądku Dobrej Nadziei - 
najbardziej wysuniętym na południe punkcie                          
w Afryce, a także na północy, na granicy trzech 
państw: Botswana, Zimbabwe i Republika Połu-
dniowej Afryki. Byliśmy także na pustyni Sahara. 

 

- Jak wyglądała aktorska praca na planie                
filmowym? 

 

- Najpierw wspólnie z Karolinką Sawką (Nel) 
wspólnie czytaliśmy sceny, później próbowaliśmy 
zarysowywać je razem z reżyserem, a na końcu 
wchodziliśmy na plan, ubieraliśmy kostiumy                         
i staraliśmy się wcielić w nasze postaci. 

 

- Co Panu sprawiało największą trudność     
podczas pracy w tym filmie? 

 

- Poranne wstawanie (o czwartej rano) i dwuna-
stogodzinny tryb pracy przez sześć dni w tygo-
dniu. Po trzech miesiącach bardzo tęskniłem                          
za krajem i przyjaciółmi. ► 
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- Nie poddawajcie się. Ćwiczcie świadomość   
siebie. Przyglądajcie się sytuacjom międzyludz-
kim. Bacznie śledźcie, co dzieje się w Was                                
w trakcie rozmawiania z ludźmi. Zapamiętujcie te 
uczucia. 

 

- Prowadzi Pan blog „Mroczne kalesony”.  
Skąd taka ciemna nazwa? 

 

- Trochę ciemna, trochę absurdalna. Chciałem 
mieć nazwę, która będzie połączeniem dwóch 
skrajnych słów. I tak wyszło. 

 

- O czym Pan pisze na swoim blogu? Jak                    
zachęciłby Pan naszych uczniów, aby go czytali? 

 

- Ja mało piszę. Głównie robię zdjęcia rzeczom, 
które wydają mi się zabawnie absurdalne. 

 

- Bardzo dziękujemy za wywiad. Życzymy 
wszystkiego najlepszego w nowym roku! 

 

- Dziękuję! Również życzę wszystkiego                            
najlepszego! ▪ 

[red.] 
 

Spotkanie z Panem Adamem Fidusiewiczem     
zostało zorganizowane w ramach realizacji                         
projektu "Zdrowa, bezpieczna i przyjazna szkoła -                            
3 x TAK" i finansowane z Rządowego Programu 
"Bezpieczna i przyjazna szkoła". 

 
Jeżeli macie pytania do Pana Adama Fidusiewicza, 
piszcie: diamir72@o2.pl 
 

Blog mroczne-kalesony.blog.pl zajmuje się wyłapywa-
niem rzeczy niezauważalnych (A.F.). 

► - Co Pan najlepiej z tej pracy wspomina? 
 

- Minęło szesnaście lat. Każde wspomnienie, 
które nie uleciało mi z pamięci, jest dla mnie                         
na cenę złota. Zdałem sobie sprawę, że zapomnia-
łem już o moich troskach i pamiętam same miłe 
rzeczy. Piękne kolory, wspaniali ludzie, niesamo-
wita nauka aktorstwa i poznawanie świata. 

 

- Czy było łatwo grać ze zwierzętami                                      
– słoniem, psem Sabą? 

 

- Stare porzekadło głosi, że najgorzej pracuje się 
z dziećmi i ze zwierzętami. Na naszym planie było 
jedno i drugie. Piesek był kochany, lew pokorny,                     
a słoń zabawny. Nie było żadnych kłopotów. 

 

- W którym teatrze można Pana spotkać? 
 

- Chadzam do różnych, ale gram ostatnio                         
w „Powszechnym” i „Kamienicy”. 

 

- Jakie umiejętności przydatne aktorowi Pan 
posiada? Jakie Pan zna języki? 

 

- Znam angielski. Wskazane, by aktor był świa-
domy swego ciała – dlatego wszelka forma ruchu 
jest doskonała. Może to być taniec, judo, gimnasty-
ka, szermierka, piłka nożna… cokolwiek. Dobrze 
też mieć prawo jazdy. 

 

- Jakie studia Pan skończył?  
 

- Ukończyłem Akademię Teatralną imienia   
Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Wcześniej 
studiowałem też psychologię. 

 

- Czym Pan się zajmuje w czasie wolnym? 
 

- Czytam książki i biegam na siłowni. 
 

- Co poradziłby Pan naszym uczniom, którzy 
chcieliby zostać aktorami? 
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▲ Pan Adam rozdając autografy, rozmawiał z ucznia-
mi. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Mariola Siedlecka 
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fot. M. Czarnecka—Jaśkiewicz 

„Nie siła, lecz wytrwałość czyni wielkie dzieła”.  Samuel Johnson 

NIE DLA MIĘCZAKÓWNIE DLA MIĘCZAKÓWNIE DLA MIĘCZAKÓW   

Dnia 18 grudnia 2014 roku gościliśmy                         
niezwykłych gości. Przyjechało do nas trzech 
wspaniałych sportowców: Pan Stefan                                  
Makowski, Pan Rafał Treter i Pan Radosław 
Stańczuk.  

Panowie trenują szermierkę i reprezentowali    
Polskę podczas wielu prestiżowych turniejów,                       
w tym na paraolimpiadach. Pan Makowski       
zdobył dla naszego kraju, na przykład srebrny 
medal  indywidualnie oraz taki sam krążek     
drużynowo w 2004 roku w Atenach, Pan                    
Stańczuk reprezentował Polskę podczas                        
czterech paraolimpiad, zdobywając, między 
innymi w Pekinie w 2008 roku brązowy medal 
w szpadzie i w Sydney w 2000 roku srebrny  
medal we florecie. Pan Treter na razie nie brał 
udziału w paraolimpiadach, ale odnosi sukcesy,                         
na przykład w prestiżowym  turnieju „Szabla 
Kilińskiego”. Panowie pokazali zebranym                        
uczniom, jak walczą szermierze na wózkach,                           
jak wygląda sędziowanie tej konkurencji.                         
Najważniejsze jednak było to, co Panowie        
chcieli nam przekazać. Przekonywali, że każdy 
z nas powinien mieć w życiu pasję, nie można 
zrażać się niepowodzeniami, trzeba mieć                       
wyznaczony cel i do niego konsekwentnie                        
dążyć. Świat stoi przed nami otworem, musimy 
tylko CHCIEĆ coś robić. Każdy z nas może                     
zrealizować swoje marzenia, tylko trzeba                       
poświęcić na to dużo czasu i energii. 

Przy okazji spotkania dowiedzieliśmy się,                           
że nasz absolwent Kajetan Ruszczyk (teraz już                  
maturzysta) jest jednym z najlepiej zapowiada-
jących się polskich florecistów i właśnie                      
teraz bierze udział w jednym zawodów                            
Pucharu Świata w Hong Kongu. Jesteśmy                            
pewni, że za dwa lata w Rio de Janeiro                     
to właśnie On będzie reprezentował Polskę. 

To było bardzo pouczające spotkanie.                            
Zorganizowane zostało w ramach realizacji        
projektu "Zdrowa, bezpieczna i przyjazna                     
szkoła - 3 x TAK" i finansowane z Rządowego                         
Programu "Bezpieczna i przyjazna szkoła". ▪ 

 

[wypowiedź Pani Dyrektor Aldony Cyranowicz] 
 

Zapraszamy Was do przeczytania wywiadu                     
z Panem Radosławem Stańczukiem, który znajduje 
się na następnej stronie naszej gazety.  

fot. Edyta Kurlej 

▲ Bartek z klasy 5b mógł sprawdzić się w roli sędziego. 

▲ Krystian z klasy 6a odbył małą lekcję szermierki. 

▲ Jak na sienkiewiczowskich, bezkresnych polach                     
bitewnych. 

fot. Edyta Kurlej 

fot. Edyta Kurlej 
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„Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by iść naprzód”.  Paulo Coelho  

CHCIEĆ TO MÓC!CHCIEĆ TO MÓC!CHCIEĆ TO MÓC!   

Rozmawiamy z Panem Radosławem                           

Stańczukiem—szermierzem na wózku, paraolim-
pijczykiem, członkiem Fundacji „Akademia                       
Integracji—Praca, Edukacja, Sport”. 

 

- Jak wyglądało Pana dzieciństwo?                                
Czy od zawsze chciał Pan zajmować się sportem? 

 

- W związku z tym, że przez piętnaście lat 
mieszkałem w „domu nauczyciela” przy szkole 
podstawowej, każdą wolną chwilę spędzałem                        
na boisku lub w sali gimnastycznej (w okresie                
zimowym) i wraz z kolegami grałem w piłkę nożną                                   
lub koszykówkę, również w tenisa stołowego.                    
W zasadzie nie było dyscypliny sportowej, której 
byśmy nie próbowali, bądź też nie chcieli                      
spróbować. Już w wieku ośmiu, dziewięciu lat     
wiedziałem, że chcę być sportowcem, a najlepiej 
piłkarzem. Co nawet jakoś tam mi wychodziło,   
ponieważ już w szkole średniej grałem w lokalnej 
drużynie i powoli myślałem o tym, jak to moje              
życie potoczy się dalej. Niestety, wypadek, który 
miałem w wieku osiemnastu lat, pokrzyżował 
wszystkie moje plany i musiałem zacząć szukać 
alternatywy, choć jeszcze wtedy nie wiedziałem,   
że istnieją sporty dla osób niepełnosprawnych. 

 

- Jak zaczęła się Pana przygoda ze sportem                   
zawodowym? 

 

- To była dość dziwna sytuacja. W 1995 roku,                    
gdy ukończyłem szkołę średnią, moja mama                      
zgłosiła mnie na trzytygodniowy turnus                                     
rehabil itacyjno—sportowy organizowany                              
w warszawskiej Akademii Wychowania Fizyczne-
go (zgłoszenie wysłała w tajemnicy przede mną). 
Odpowiedź przyszła już na moje imię i nazwisko—
z informacją, że zostałem zakwalifikowany                         
do udziału w turnusie. Wtedy właśnie pierwszy 
raz zetknąłem się ze sportem niepełnosprawnych:              
szermierką, koszykówką na wózkach, lekkoatlety-
ką, tenisem ziemnym na wózkach… Tak naprawdę 
zainteresowałem się dwiema dyscyplinami:                         
koszykówką i szermierką. Zaraz po zakończonym                             
turnusie odbywały się mistrzostwa Polski                     
w szermierce, na które zostałem zaproszony,                             
i w debiucie zająłem siódmą lokatę, co dla mnie 
było dużym sukcesem. Trenerzy, widząc we mnie 
potencjał szermierczy, zaproponowali, abym został 
na AWF, trenował i zaczął aspirować do kadry          
Polski.  

▲ Pan Radosław Stańczuk w Pekinie. 

Tak też się stało i już w kwietniu 1996 roku                    
wystartowałem w moich pierwszych zawodach 
międzynarodowych, a był to Puchar Świata                        
w Pizzie. 
 

- Dlaczego akurat szermierka?  
 

- Chyba dlatego, że największy nacisk                             
w klubie był na szermierkę, a poza tym dość       
szybko zaczęły przychodzić coraz lepsze wyniki. 
Poza tym w latach dziewięćdziesiątych była to 
dyscyplina, która pozwalała na dość dużą ilość 
wyjazdów zagranicznych, co też nie było bez                     
znaczenia. Plany, jakie były nakreślane przed 
szermierzami, były dość jasne i oczywiste -                     
Igrzyska Paraolimpijskie, a to dla sportowca                     
chyba najważniejszy cel w karierze. 

 

- Od ilu lat reprezentuje Pan Polskę na arenie 
międzynarodowej? 

 

- Polskę reprezentuję już dwadzieścia lat. 
 

- Jak dużo musi Pan trenować? 

- Aby utrzymać równą i dobrą formę, należy 
trenować co najmniej pięć dni w tygodniu                      
po około trzy, cztery godziny dziennie.  

- W których olimpiadach sportowych Pan 
uczestniczył? 

- W swoim dorobku mam udział w czterech 
olimpiadach: Sydney—2000 rok, Ateny—2004 rok, 
Pekin—2008 rok i Londyn—2012 rok. ► 
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► - Z których osiągnięć sportowych jest Pan                   
najbardziej dumny?  

 

- Chyba ze wszystkich medali olimpijskich                              
i to ze wszystkich po równo: Sydney—srebro                             
drużynowo, ponieważ to pierwszy medal na Igrzy-
skach; Ateny—srebro indywidualnie i drużynowo, 
ponieważ to pierwszy medal indywidualny;                     
Pekin—brąz indywidualnie, ponieważ tam                             
najciężej było zdobyć medal, a dominacja                            
Chińczyków była przeogromna. 

 

- Podobno kwoty, jakie otrzymują paraolimpij-
czycy za medale są dużo niższe od nagród wręcza-
nych pełnosprawnym sportowcom. Czy to praw-
da? Jeżeli tak, to z czego to wynika?  

 

- Ta sytuacja uległa zmianie. Kwoty z minister-
stwa za zdobyte medale, jak również stypendia,                        
są w tej chwili zrównane i nie ma różnicy między 
medalami zawodników sprawnych, jak i niepełno-
sprawnych. 

- Jak Pan myśli, czy dzisiejszy sport mógłby                  
istnieć bez pieniędzy? 

- Absolutnie nie ma takiej możliwości 
(oczywiście jeśli mówimy o sporcie w pełni zawo-
dowym). Sport osób niepełnosprawnych jest już na 
tak zaawansowanym poziomie, że nie ma możliwo-
ści uprawiać go bez większych wkładów finanso-
wych. Chodzi tu o czas poświęcony na treningi, 
warunki do treningów, sztab ludzi współpracują-
cych z zawodnikami, zgrupowania, wyjazdy na 
zawody. To wszystko jest niezbędne, aby osiągać 
dobre wyniki, a jak wiadomo, to wszystko kosztuje. 

- Jakie inne problemy dostrzega Pan w sporcie 
zawodowym? Czy dotyczą one też sportu osób                  
niepełnosprawnych? 

- Myślę, że jednym z wielu problemów jest brak 
chętnych ludzi do uprawiania sportu. Młodzież                        
ciężko przekonać i namówić do treningów                                    
w dzisiejszych czasach, w dobie zaawansowanej 
technologii. Niewielu ludziom chce się wyjść                                  
z domu, iść na trening (męczyć się, pocić), łatwiej      
spotkać się ze znajomymi na fejsie. 

- Międzynarodowy Komitet Fair Play uhonoro-
wał Pana nagrodą im. Juana Palaua. Czy mógłby 
Pan opowiedzieć naszym Czytelnikom, za co 
otrzymał Pan tę nagrodę? 

- Według mnie to zupełny przypadek. W ogóle 
nie spodziewałem się takiego uhonorowania.                       
Sytuacja była następująca: podczas jednej z walk                      
w mojej  grupie zawodnikowi z Malezji połamał się 
wózek.  

▲  Pekin 2008 rok—brązowy medal dla Polski. 

Widząc zakłopotanie i bezradność zawodnika       
z Malezji, naturalnym odruchem była propozycja, 
aby zawalczył na moim wózku. Dodam, że gdyby 
zawodnik nie miał na czym walczyć, groziła mu 
dyskwalifikacja i skreślenie z dalszych zawodów. 
Dla mnie była to naturalna rzecz. Chyba                      
w sporcie chodzi o to, aby rywalizacja była fair                             
i aby wszyscy mieli takie same szanse. Żadną     
satysfakcją jest zdobywać punkty walkowerem 
przez niefortunny wypadek losowy przeciwnika. 
Oto i całe zdarzenie. Czy było ono aż tak ważne, 
aby uhonorować mnie nagrodą Fair Play? Dla mnie 
był to naturalny odruch.  

 

- Czy ma Pan jakieś inne pasje i zainteresowa-
nia? Jakie? 

 

- Chyba poza sportem i rodziną nie mam więcej 
pasji, które zajmowałyby w moim życiu dość                
znaczące miejsce. 

 

- Czy ma Pan dzieci? Jeżeli tak, czy chciałby 
Pan, aby i one zajmowały się zawodowo sportem? 

 

- Mam dwójkę dzieci: córkę Aleksandrę (21 lat)   
i syna Igora (13 lat). Oczywiście, że chciałbym,                             
aby uprawiały sport, ale nie zmuszam ich do tego, 
ponieważ wiem, ile to kosztuje wyrzeczeń,                       
zdrowia, rezygnacji z wielu innych życiowych 
spraw. Staram się tylko, aby dość aktywnie                       
spędzały wolny czas i troszkę się „ruszały”,                       
wyłącznie ze względu na kondycję i ogólny                          
rozwój organizmu. ► 

fot. udostępniona przez R. Stańczuka 
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MAM WPŁYW 

▲ Przed nowym blokiem przy ul. Engelmana braku-
je progów zwalniających dla samochodów oraz placu 
zabaw. Dzieci często bawią się na ulicy. 

Co to jest budżet obywatelski? 
W tym roku, podobnie jak w zeszłym, mieszkań-

cy naszego miasta mogli zgłosić i zagłosować                    
na propozycje zmian w naszym mieście.  

Kwota przeznaczona do wydania to jeden                   
milion dwieście tysięcy złotych.  

Ponad trzy tysiące osób głosowało na wybraną 
propozycję. Do realizacji przyjęto dwadzieścia   
cztery projekty. 

 

Co w ramach budżetu obywatelskiego                        
zostanie wykonane dla nas—dzieci? 
 Zostanie utworzony plac zabaw „Piaskowa 

kraina”. 
 Przy ulicy Wyszyńskiego 4 powstanie plac 

zabaw dla dzieci młodszych i mini—siłownia.  
 Przed blokiem przy ulicy Engelmana 15                      

zostanie wybudowany plac zabaw i progi 
zwalniające.  

 Przy ulicy Sochaczewskiej powstanie                   
siłownia na wolnym powietrzu.  

 Przy placach zabaw przy ulicy Grodziskiej                         
i Słonecznej powstaną urządzenia do ćwiczeń 
siłowych, plenerowe stoły do gry w tenisa  
stołowego oraz stojaki rowerowe.  

 Zostaną zorganizowane integracyjne                            
spotkania osiedlowe. 

 Plac zabaw przy ulicy Sowińskiego                                   
i Harcerskiej 20—22 zostanie wzbogacony                      
o nowe elementy wyposażenia. 

 W okolicy wsi Nowy Łuszczewek zostanie 
wybudowana altana rekreacyjna.  

A więc życzymy Wam wesołej zabawy! ▪ 
 

Piotrek Siedlecki (3a) 

▲ Nawet najskromniejszy plac zabaw jest marze-
niem wielu dzieci.  

BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI BUDŻET OBYWATELSKI 
DZIECIOM DZIECIOM DZIECIOM    

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Karolina Siedlecka 

► - Czy łatwo jest być osobą niepełnosprawną  
w dzisiejszych czasach? Czy dostrzega Pan                      
więcej barier czy udogodnień? 

 

- Na pewno łatwiej jest żyć osobie niepełno-
sprawnej dziś niż jeszcze dwadzieścia lat temu. 
Świadomość w naszym społeczeństwie się zmienia, 
traktowanie osób niepełnosprawnych też, więc                  
według mnie jest co raz łatwiej żyć, pracować, 
uprawiać sport i robić wiele różnych ciekawych 
rzeczy -  pod warunkiem, że się CHCE!!!! 

 

-  Jakie są Pana plany na rok 2015, a jakie                      
marzenia? 

 

- Plany, jakie mam na rok 2015, to chyba praca 
na rzecz naszej Fundacji, aby rozwijała się tak jak 
do tej pory, a co do marzeń to niech pozostanie to 
moją małą tajemnicą. ▪ 

[red.] 
 

Jeżeli macie pytania do Pana Radosława Stańczuka, 
piszcie: diamir72@o2.pl 

Jakie byłyby Wasze propozycje odnośnie tego,                     
co można zrobić w Błoniu?  
Piszcie do nas: diamir72@o2.pl 

Wybory zadań do realizacji na rok 2016 już za 
parę miesięcy. Możecie podpowiedzieć Waszym 
Rodzicom i Dziadkom, jakie propozycje powinni 
zgłaszać, na co warto głosować. Wy też możecie 
mieć swój udział w zmianach w gminie Błonie.▪ 

[red.] 
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NASZE FERIE ZIMOWE 

Odpocznij, zanim się zmęczysz! 

BIAŁA LABABIAŁA LABABIAŁA LABA   

Gdzie spędziliśmy ferie zimowe? 
 

Spośród 100 uczniów, z którymi rozmawialiśmy:              
-  40 spędziło ferie w domu, 
- 35 uczestniczyło w szkolnych półkoloniach 
(niektórzy tylko przez jeden tydzień); 
- 20 było u babci i dziadka; 
- 4 było w górach (Zakopane, Bukowina                     
Tatrzańska, Szczawnica, Wisła); 
- 3 było za granicą (Austria, Słowacja, Czechy); 
- 3 uczestniczyło w zajęciach w Centrum                    
Kultury (tylko drugi tydzień); 
- 2 było nad morzem. 

 

Co najlepiej wspominamy? 
 

Gabrysia Dzierlińska (5a): 
- Moją najfajniejszą wycieczką była wyprawa                            

do Warszawy do Sali Zabaw. Było tam mnóstwo 
miejsca do zabawy; przy wejściu salka dla naj-
młodszych, dalej stoliki i sklepik. Najwięcej                        
miejsca zajmował wielki, kolorowy plac z różnymi 
korytarzami. Mijało się w nich wałki, mosty, kulki 
i inne przeszkody. Było tam wiele tuneli, które 
prowadziły do różnych korytarzy i łączyły się                        
z innymi. Na samym dole było kilka odkrytych 
zjeżdżalni, natomiast na górze zaczynały się trzy 
najdłuższe, falowane zjeżdżalnie. Po bokach placu 
były kolorowe trampoliny. W pierwszej znajdo-
wały się kredki i temperówki, a w drugiej były 
słonie i lwy. Bardzo dobrze się tam bawiłam.  

 

Ola Frejnik (4e): 
- Bardzo mi się podobał film „Czarnoksiężnik   

z Krainy Oz”, który obejrzałam drugiego dnia ferii 
w Centrum Kultury w Błoniu. Opowiadał                            
o dziewczynce, która porwana przez cyklon, wraz 
ze swoim pieskiem Toto znalazła się w Krainie 
Oz.                   

Dorotka spotkała tam dobrą czarownicę, która 
powiedziała jej, że aby wrócić do domu, musi         
znaleźć czarnoksiężnika, który jej w tym pomoże.                            
Po drodze poznała Blaszanego Drwala, Stracha na 
Wróble i Tchórzliwego Lwa, którzy stali się jej 
przyjaciółmi.  

Film nakręcony został w 1939 roku. Zamiast 
polskiego lektora lub dubbingu były napisy.                     
Ponieważ nie wszyscy mali widzowie umieli                            
dobrze czytać, teksty dialogów głośno odczytywa-
ła pani z Centrum Kultury. 

▲ Wystawa Budowli z Klocków Lego jest prawdzi-
wym hitem tej zimy. 

fot. Przemek Piwowarski 

Przemek Piwowarski (3b): 
- W styczniu byłem z rodzicami na Stadionie 

Narodowym w Warszawie na Wystawie Budowli      
z Klocków Lego. Widziałem tam wiele ciekawych 
ekspozycji. Były lego technic 42 008—wóz technicz-
ny, lego technic 42 009—ruchomy żuraw mk2.                      
Widziałem Wieżę Eiffla, Pałac Kultury i Nauki       
oraz okręt Titanic w skali 1:25.  

To była wspaniała lego—przygoda! ▪ 
 

W lutym na Stadionie Narodowym                                       
w Warszawie zostanie otwarte Oceanarium                         
Prehistoryczne 3D. [dopisek redakcji] 

LODOWY KĄCIK HUMORULODOWY KĄCIK HUMORULODOWY KĄCIK HUMORU   

☺ Eskimos ciągnie na sankach lodówkę.                       
Widzi go drugi i pyta się: 

- Po co Ci ta lodówka, jest minus 20 stopni? 
- A niech się dzieciaki trochę ogrzeją. 
 

☺ Eskimosi lądują na pustyni. 

-  Patrz, jak tu musiało być ślisko, że tyle                         
piachu nasypali! ▪ 

 

Opracował Kacper Stępniak (3c). 

 

O tym, jak naprawdę żyje się w krainie lodu i śniegu, 
przeczytacie na stronie 15 i 16. Zapraszamy! 
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NASZE FERIE ZIMOWE 

Nasze szkolne półkolonie o tematyce globalno—medialnej w fotograficznym skrócie... 

ŚWIAT TO ZA MAŁO!ŚWIAT TO ZA MAŁO!  

fot. M. Siedlecka 

▲ Telewizja Polska w Warszawie. Tylko tu można zobaczyć 
wszystkie gwiazdy kina jednocześnie.  

▲ Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego zaprasza!                
Możesz zrobić sobie zdjęcie z mumią bez podróży do Egiptu. 

▲ Sala Zabaw w Warszawie. My już wiemy, co jest na dole 
TĘCZY. 

▲ Gościniec Julinek w Puszczy Kampinoskiej. Jak widać, 
nie tylko święci garnki lepią. 

▲ Gra miejska „Dookoła świata”. Być może ważniejsza niż 
rozwiązanie jest droga dojścia do niego... 

▲ Zumba, czyli każdy tańczyć może—jeden lepiej, a drugi 
niekoniecznie gorzej. 

19 stycznia 20 stycznia 

21 stycznia 22 stycznia 

23 stycznia 26 stycznia 

► 
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NASZE FERIE ZIMOWE 

fot. M. Siedlecka 

▲ Muzeum Karykatury przy ulicy Koziej w Warszawie.                
Tu wychodzą najlepsze zdjęcia! 

▲ Wystawa Budowli z Klocków Lego w Warszawie—okręt 
„Titanic” z 500 tysięcy klocków. A jednak nie zatonął! 

▲ Muzeum Etnograficzne w Warszawie. Życie Eskimosów to 
nie bajka! 

▲ Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Samolot                
uszkodzony, ale to była udana akcja! 

▲ Basen w Grodzisku Mazowieckim. Wodny świat także jest 
piękny! 

▲ Zajęcia w szkole i Centrum Kultury. Wszystko, co miało 
początek, musi mieć też swój koniec.  

27 stycznia 

28 stycznia 

29 stycznia 30 stycznia 

► 

27 stycznia 

28 stycznia 

„Zima w mieście 2015” w statystyce:  

 W półkoloniach wzięło udział 70 dzieci. 

 Spędziliśmy razem 60 godzin. 

 Wypiliśmy 200 kubków herbaty. 

 Zjedliśmy 450 drożdżówek. 

 Na „Lato w mieście” musimy czekać 150 dni. ▪ 
[red.] 
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W ŚWIECIE MEDIÓW 

▲ Internet inaczej. 

fot. www.wikipedia.com.pl  (CC) 

„Żyjemy w czasach, w których kulturze grozi, że zginie od środków kultury”. Friedrich Nietzsche 

   W SIECI W SIECI W SIECI    

Internet, dosłownie „między—sieć”, to ogólno-
światowa sieć komputerowa. Podobnie jak paję-
czyna kusi, przyciąga do siebie i może być                   
niebezpieczna dla tego, kto nie jest ostrożny. 

Internet jest specyficznym medium. W odróż-
nieniu od radia, telewizji, prasy, kina czy książki, 
jego użytkownicy mogą być zarówno odbiorcami, 
jak i twórcami treści. Informacje przekazywane są 
nie tylko przez oficjalne strony internetowe,                         
ale przez serwisy społecznościowe, blogi                             
lub pocztę e-mail. 

 

Czy Internet jest wiarygodnym medium? 
Na pewno bywa jednym z najszybszych                

mediów. Informacje o jakimś wydarzeniu mogą 
pojawić się już po dziesięciu minutach od zdarze-
nia. Na przykład wyobraźmy sobie, że w Krakowie 
wydarzył się jakiś wypadek kolejowy. My,                             
w Błoniu, wiemy o tym już za parę minut. Jakie są 
plusy i minusy tak szybkiego przekazania                  
informacji? 

+ Jeżeli mam możliwości, mogę szybko włączyć 
się do pomocy. 

- Informacje są niepełne i mogą zawierać                   
błędy. 

- Możemy o spowodowanie wypadku oskarżyć 
niewinnych ludzi. 

- Łatwo o nieprawidłową ocenę wydarzenia. 
Szybkość przekazywania informacji w interne-

cie zmniejsza więc ich wiarygodność. Warto 
sprawdzać informacje na oficjalnych stronach                   
internetowych, w innych mediach—w telewizji, 
radiu, prasie, książkach, a najlepiej, jeśli się da,                   
u osoby, która na ten temat musi wiedzieć                           
najwięcej. 

 

Do czego wykorzystujemy internet? 
Jak się okazało na naszych półkolonijnych                  

zajęciach medialnych, internet wykorzystujemy nie 
tylko do uzyskania nowej wiedzy (którą                      
czerpiemy głównie z Wikipedii). Bardzo wiele 
osób przyznało się, że za pośrednictwem internetu 
gra w gry, słucha muzyki, ogląda filmiki, a także 
korzysta z czatu i serwisów społecznościowych.  

Najbardziej nam znanym serwisem społeczno-
ściowym jest Facebook. Ma na nim swoje konta 
wielu uczniów SP2. Nie byłoby to może zaskakują-
ce, gdyby nie to, że według regulaminu Facebooka 
warunkiem korzystania z serwisu jest ukończenie 
13 roku życia.  

Jak to się dzieje więc, że nawet uczniowie klas 
młodszych są zalogowani? 

- Moją ośmioletnią siostrę zalogował tata—
powiedziała jedna z uczennic. 

Dlaczego rodzice uczą swoje dzieci nieuczciwo-
ści i nieprzestrzegania prawa? Być może obchodze-
nie ustalonych zasad wynika z ich nieznajomości 
lub niezrozumienia. 

 

Czy przeczytałeś regulamin Facebooka? 
Osoba, która przeczyta dokładnie regulamin 

Facebooka, znajdzie tam wiele informacji dotyczą-
cych zachowania zasad bezpieczeństwa i konse-
kwencji za ich nieprzestrzeganie.   

Twórcy jasno piszą, że użytkownik musi poda-
wać swoje prawdziwe dane (na przykład imię,                 
nazwisko, wiek), może posiadać tylko jedno konto 
osobiste, nie może podawać innej osobie swojego 
hasła. Jeżeli administrator serwisu odkryje, że ktoś 
nie przestrzega zasad, ma prawo zablokować jego 
konto, bez możliwości otwarcia nowego. 

 

Co zrobić, aby internetowa zabawa była                       
bezpieczna? 

Sposób, w jaki prezentujemy się na serwisie, 
mówi wiele o tym, jacy jesteśmy. Coraz powszech-
niejszym jest, że firmy poszukujące pracowników 
oglądają ich konta w serwisach społecznościo-
wych—sprawdzają, czym się zajmują, jak piszą  
(poprawność językowa i ortograficzna wiele mówi 
o nas samych). Samo CV to już mało. Jeszcze nie 
szukamy pracy, ale kiedyś na pewno staniemy 
przed takim zadaniem. ► 
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W ŚWIECIE MEDIÓW 

► A oto kilka rad na przyszłość, jak być                             
bezpiecznym w internecie: 
 Nie podawaj publicznie swoich danych: adresu 

domowego, numeru telefonu, hasła do logowa-
nia oraz danych innych osób. 

 Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. 
Nie wiesz, do kogo naprawdę trafią. 

 Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś, jest                   
wulgarna lub niepokojąca, nie odpowiadaj na 
nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub innej zaufanej 
osobie dorosłej. 

 Pamiętaj, że nigdy nie możesz mieć pewności,              
z kim rozmawiasz w internecie. Ktoś, kto podaje 
się za Twojego rówieśnika, w rzeczywistości 
może być dużo starszy i mieć wobec Ciebie złe 
zamiary. 

 Szanuj innych użytkowników internetu. Traktuj 
ich tak, jak chcesz, żeby oni traktowali Ciebie. 

 Szanuj prawo własności w sieci. Możesz                    
wykorzystać i publikować tylko materiały               
udostępniane na wolnych licencjach, na przy-
kład Creative Commons. Jeżeli na stronie poda-
na jest informacja „wszelkie prawa zastrzeżone” 
lub nie ma żadnej, nie możesz publikować.  

 Bez zgody rodziców nie publikuj swoich zdjęć, 
rodziny ani nikogo innego, kto nie wyrazi na to 
zgody. 

 Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym                
znajomym, pamiętaj, aby zawsze skonsultować 
to z rodzicami. Na spotkania umawiaj się tylko 
w miejscach publicznych i idź na nie w towarzy-
stwie rodziców lub innej zaufanej dorosłej                 
osoby. 

 Uważaj na e-maile otrzymane od nieznanych Ci 
osób. Nigdy nie otwieraj podejrzanych załączni-
ków i nie korzystaj z linków przesłanych przez 
obcą osobę. Mogą zawierać wirusy. Najlepiej               
od razu kasuj maile od nieznajomych. 

 Wspólnie z rodzicami zainstaluj oprogramowa-
nie wirusowe. 

 Korzystając z serwisu społecznościowego, nigdy 
nie przyjmuj do grona znajomych osób, których 
nie znasz. Nieważne, ilu masz znajomych                       
w internecie, ważne, kogo znasz w rzeczywisto-
ści. 

 Nie spędzaj całego wolnego czasu przy kompu-
terze. Ustal sobie jakiś limit czasu, który poświę-
casz komputerowi i staraj się go nie przekraczać. 

 Jeżeli twoi rodzice nie potrafią korzystać                            
z internetu, zostań ich nauczycielem. Pokaż im,                      
jak proste jest surfowanie po sieci. Zaproś ich                          
na Twoje ulubione strony, pokaż, jak szukać                     
w internecie informacji. 

 

▪ Jeżeli chcesz coś kupić w internecie, zawsze 
skonsultuj się z rodzicami. Nigdy nie podawaj         
numeru karty kredytowej, nie wypełniaj interneto-
wych formularzy bez wiedzy i zgody rodziców. 

 

Jak jeszcze można wykorzystać internet do 
dobrych celów? 

Każdy z nas kiedyś może zostać wolontariu-
szem edytującym Wikipedię. Chociaż haseł                              
w polskojęzycznej Wikipedii jest już bardzo dużo 
(obecnie ponad milion), stale potrzeba osób, dzięki 
którym nie wyświetli się nam komunikat „nie zna-
leziono”. 

Podczas tworzenia nowych haseł i wprowadza-
nia zmian, wolontariusza obowiązują zasady: 

 nie naruszam praw autorskich – nie przepisu-
ję treści z innych stron, 

 zachowuję neutralny punkt widzenia                                
– nie umieszczam własnych sądów na dany temat, 

 podaję źródła – podczas pisania opieram się 
na wiarygodnych źródłach informacji; 

 nie przedstawiam twórczości własnej                                  
– nie umieszczam własnych teorii i wyników                      
badań.  

Na koniec życzę Wam wspaniałych przeżyć 
przy serfowaniu po sieci, odkrywania nowych        
lądów i przylądków! ▪ 

 

Karolina Siedlecka (G1) 
 

(na podstawie informacji z półkolonijnych                        
zajęć medialnych oraz wiadomości ze strony: 

www.sieciaki.pl) 

aut. Piotr Chuchla, CC-BY-NC-SA  
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▲ Czytać? Nie czytać? Oto są pytania! 

fot. Karolina Siedlecka 

„Dąż do tego, co warte dążenia”.  Solon 

MAM WYBÓR!MAM WYBÓR!MAM WYBÓR!   

Interesujesz się sportem, modą, gotowaniem, 
modelarstwem, a może podróżami w nieznane? 
Potrzebujesz konkretnych informacji, dobrych 
porad czy może po prostu rozrywki? Chcesz                    
rozwijać swoje hobby? Znajdź swoją ulubioną 
gazetę.  

Z badań przeprowadzonych w 2013 roku przez 
Millward Brown wynika, że spośród wszystkich 
mediów prasa jest uznawana za najbardziej                   
wiarygodny nośnik informacji.  

Przyjrzeliśmy się wynikom sprzedaży i czytel-
nictwa prasy w Polsce, aby dowiedzieć się skąd 
wiedzę o świecie czerpią różni ludzie*. Przeprowa-
dziliśmy mini—wywiady w punktach sprzedaży 
gazet w Błoniu i co ciekawe— wyniki te pokrywają 
się z ogólnopolskimi. Jak się okazuje, najbardziej                            
poczytnymi gazetami są tabloidy, czyli brukowce.  

 

Po czym rozpoznać tabloid? 
 Brukowce krzyczą. Już na pierwszej stronie 

zauważymy tytuły pisane znacznie większą 
czcionką niż w innych dziennikach.   

 Zawierają zdjęcia bardzo słabej jakości lub 
fotomontaże.  

 Podają wiek bohaterów tekstów. 
 Zawierają artykuły o wymyślonych skanda-

lach z udziałem gwiazd i polityków, teksty                     
o końcu świata, odwiedzinach przybyszy                     
z innych planet, o zwierzętach, które mówią.  

 Znajdziesz w nich horoskopy i dużo reklam. 
Niektóre z tabloidów mają tego samego                   

wydawcę i tę samą redakcję, a także bliźniacze 
strony. Szokowanie to jeden z najlepszych sposo-
bów, aby przyciągnąć uwagę czytelników.                          
Problem w tym, że wielu ludzi tym artykułom                            
i zdjęciom wierzy.  

 

Co najchętniej czytają dzieci i młodzież? 
Badania dotyczyły również prasy dla dzieci                           

i  młodzieży.  
Jak się okazuje, młodzież najchętniej kupuje                   

czasopisma, które zawierają mało tekstu, dużo                     
kolorowych zdjęć, a do tego jeszcze jakieś plastiko-
we gadżety. 

Młodsze dzieci lubią oglądać w swojej gazecie  
bohaterów bajek telewizyjnych i postaci znane im 
w codziennym życiu jako zabawki, a starsze czytać                      
nowości z życia nastoletnich gwiazd. 

 
 

* http://www.wirtualnemedia.pl/wiadomosci/prasa/wyniki-sprzedazy-prasy 

Miłym zaskoczeniem dla nas było to, że wielu 
uczniów naszej szkoły lubi czytać gazety takie jak 
„Świerszczyk”, w których jest dużo dłuższych                
tekstów. 

 

Jaka więc powinna być idealna gazeta?                                   
- pytamy uczniów naszej szkoły. 

„Informacje przekazywane jako prawdziwe,  
rzeczywiście powinny być prawdziwe”. 

„Powinna mieć dużo kolorowych zdjęć                                 
i ciekawe teksty”. 

„Każdy w gazecie powinien znaleźć coś dla                       
siebie”. 

„Dobra gazeta to taka, do której chce się wrócić, 
aby przeczytać jeszcze raz, a nie tylko przejrzeć 
strony i zaraz wyrzucić do kosza”. 

„Dobra gazeta nie wymądrza się, ale daje do 
myślenia”. 

Ważne jest, że mamy wybór. To my decyduje-
my, co przeczytamy, obejrzymy, wypożyczymy, 
kupimy.  

Jeśli nie mamy pieniędzy, możemy korzystać                     
z czytelni i biblioteki. Możemy też czytać w interne-
cie cyfrowe odpowiedniki papierowych gazet.  

Mamy możliwość kontaktowania się z redakcją 
gazety, aby przekazać co nam się podoba, a co nie. 
Adres mailowy znajduje się zawsze w stopce                      
redakcyjnej.  

Przyjemnego czytania! ▪ 
 

Marta Bajda (5a) 
 

Kontakt do naszej redakcji: diamir72@o2.pl 
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W czasie naszych szkolnych półkolonii uczest-
niczyłam w zajęciach „Sztuka przetrwania,                          
czyli życie Eskimosów dawniej i dziś”, zorganizo-
wanych w Muzeum Etnograficznym w Warszawie.  

 

Jak myślicie, czy łatwo jest żyć w krainie lodu                     
i śniegu? Co trzeba umieć, aby przetrwać? Czym  
na co dzień zajmowali się Eskimosi? Jak się ubierali, 
co jedli, czy ich domy wyglądały tak jak nasze? 

Zacznijmy od tego, że Eskimosi zamieszkują 
okolice bieguna północnego, czyli Arktykę (Morze 
Arktyczne przez większą część roku jest zamarznię-
te).  

 

Skąd tam się wzięli?  
Przodkowie Eskimosów bardzo dawno temu 

wywędrowali z obszarów Syberii w poszukiwaniu 
nowych możliwości zdobywania pożywienia. Tak 
wędrowali przez setki lat, aż dotarli do Cieśniny 
Beringa. W okresie, kiedy cieśnina była zamarznię-
ta, przeszli przez nią na Alaskę, a potem                    
jeszcze dalej.  

Obecnie ludy eskimoskie zamieszkują tereny      
należące do państw: Kanada, Stany Zjednoczone 
(półwysep Alaska), Dania i Rosja.  

Grenlandia (co ciekawe jej nazwa znaczy 
„zielony kraj”) jest największą wyspą na świecie,                       
a od 1978 roku także autonomicznym terytorium 
zależnym od Danii. 

Pod koniec XX wieku Eskimosi mieszkający                        
w północnej Kanadzie również wywalczyli sobie 
uznanie swojego terytorium. Nazwali je Nunavut, 
czyli „nasz kraj”. Językiem urzędowym terytorium, 
obok angielskiego i francuskiego, są języki inuktitut                  
i inuinnaqtun. 

 

Dlaczego „Eskimosi”? 
Słowo „Eskimos” pochodzi z języka Indian                      

kanadyjskich i znaczy „zjadacz surowego mięsa”. 
Eskimosi bardzo nie lubią tej nazwy, bo twier-

dzą, że surowego mięsa nie jedzą i nazywają                      
siebie „Innuit”, czyli „człowiek”. My w Polsce uży-
wamy wymiennie tych nazw, ale gdybyśmy poje-
chali do północnej Kanady, trzeba byłoby używać 
słowa „Innuit”, aby nie obrazić mieszkańców tam-
tych terenów. 

 

Jak wyglądały domy Inuitów? 
Każdy człowiek potrzebuje domu. Jednak 

wbrew temu co się powszechnie uważa, głównym 
domem Eskimosów wcale nie było igloo.  

„Społeczeństwa, które mają tylko jeden plan - giną, przetrwać mogą tylko społeczeństwa, które mają dwa plany”. 
(przysłowie eskimoskie)  

W ŚWIECIE ANARUKAW ŚWIECIE ANARUKAW ŚWIECIE ANARUKA   

 

Czy mogli więc zbudować swój dom                                   
z drewna?  

Arktyka to obszar bezdrzewny, północna                    
granica występowania drzew. Ponieważ Eskimosi 
nie mieli drewna, nie mogli wyrabiać przedmio-
tów drewnianych. Drewno i metal otrzymywali     
w ramach wymiany handlowej - w zamian                            
za skóry i kości zwierząt. 

Ludzie Grenlandii mieszkali zimą w ziemian-
kach—chatach wykopanych w ziemi, umocnio-
nych kamieniami i kośćmi zwierząt, a pokrytymi                       
ziemią, torfem i darnią (czyli przerośniętą trawą).  

Latem chroniono się w prostych, skórzanych 
namiotach.  

- A co z igloo? - zapytacie.—Czy to tylko bajka? 
Igloo (nazwa ta oznacza po prostu „dom”)              

służyło Eskimosom Ameryki Północnej za tym-
czasowe schronienie podczas zimowych wypraw 
łowieckich. Budowano je ze śniegu, a nie z lodu, 
ponieważ lód nie ma właściwości izolujących                     
od zimna, a także nie lepi się.  

Inuici znają osiem różnych rodzajów śniegu. 
Do zbudowania igloo najlepszy jest śnieg                                 
ze śnieżycy, która sypie równomiernie przynajm-
niej kilka godzin. Budowniczy wycinają ze śniegu     
trochę zmrożone cegły. Początkowo używano                   
do tego celu noży z kości zwierząt.  

Główne wejście do igloo zwykle było zamknię-
te śnieżną „cegłą”.  Do domku dobudowany był                
korytarz, którego „podłoga” była nieco poniżej                     
poziomu „podłogi” igloo po to, aby zimne                         
powietrze było zatrzymywane na dole                                      
i nie dochodziło do środka pomieszczenia.                       
Wyjście z korytarza za zewnątrz było małe, trzeba 
było się przez nie czołgać. ► 

▲ Eskimoska rodzina (1917 r.) 

fot. George R. King (CC) 
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► Łóżka wykonane były ze śniegu. Przykrywano 
je skórami. Do wyprawiania skór używano moczu, 
stąd zapach w domku był mało przyjemny. Poza 
tym Eskimosi myli się bardzo rzadko. W środku było 
więc ciepło, duszno i nieprzyjemnie pachniało. 

W igloo tylko jedna rzecz była z lodu – mianowi-
cie okienko, które wpuszczało do środka światło.  

Domki często były połączone ze sobą. Z jednego 
pomieszczenia do drugiego można było przejść 
śnieżnym korytarzem. 

Kobiety i małe dzieci często mieszkały we wspól-
nym domu, a mężczyźni i chłopcy powyżej siedmiu 
lat w innym.  

 

Jak się ubierali?  
Inne były ubiory letnie, inne zimowe. Strój zimo-

wy wykonany był ze skóry renifera karibu, zaś buty 
wyrabiano ze skóry niedźwiedzia. Strój letni szyto  
ze skórek ziemnych wiewiórek. Do barwienia wyko-
rzystywano naturalne barwniki - na przykład                            
po polaniu skóry wrzącą ikrą stawała się ona biała.  

Kurtki posiadały obszerne kaptury służące                        
do noszenia małych dzieci. 

Szycie ubrań było bardzo trudną pracą, którą                    
wykonywały kobiety. Małe dziewczynki uczyły się 
szyć, podglądając, jak to robią ich matki i szyjąc 
ubrania dla swoich lalek, które tata im strugał                         
z resztek kości zwierząt.  

 

Jak Inuici radzili sobie na co dzień? 
Zwierzęta  dostarczały im wszystkiego, czego po-

trzebowali do życia. Nic się nie marnowało. Wyko-
rzystywali wszystkie części: kości, ścięgna, skóry, 
tłuszcz, mięso, jelita. Mięso i tłuszcz służyły do je-
dzenia, ze skór szyto ubrania, namioty, używając 
nici zrobionych ze ścięgien. Z kości wykonywano 
narzędzia, szkielety łodzi i sań. Tłuszcz był też pali-
wem do lamp służących do gotowania i oświetlenia. 
Psie zaprzęgi służyły im do transportu.  

Psy nie mieściły się w domkach. Musiały nocować 
na dworze. Aby nie było im za zimno w łapy,                         
zakładano im specjalne rękawiczki. 

▲ Inuicka rodzina w dawnych eskimoskich  
strojach ze skór. Uwagę zwracają współczesne 
spodnie i adidasy (fot. wykonana w 1999 r.)  

Eskimosi lubili też zajmować się sztuką.                         
Za pomocą rysunku opowiadali swoje przeżycia. 

Co im zawdzięczamy? Na pewno takie                          
wynalazki jak: kajak, harpun, kurtka anorak. 

Jak wygląda życie Inuitów dzisiaj? Na ten                 
temat pani prowadząca zajęcia w Muzeum                       
Etnograficznym wiele nam nie mówiła, ale posta-
nowiłam poszukać informacji w mediach. 

Nie wiem, czy wolałabym, aby piękny świat 
Anaruka—dzielnego chłopca z Grenlandii, boha-
tera książki Czesława Centkiewicza, pozostał        
nienaruszony, czy aby Eskimosom żyło się                   
lepiej, jednak to, co przeczytałam, bardzo mnie                             
zaskoczyło i zasmuciło.  

Ślad po dawnych, bohaterskich ludziach                      
Północy zaginął.  

Rodziny inuickie mieszkają w małych dom-
kach, które są ogrzewane i wyposażone w telewi-
zory plazmowe, a także mają dostęp do internetu. 
W wiosce jest supermarket, po śniegu jeździ się 
skuterami. Cywilizacja przyniosła im wygodę, ale 
też wiele złego: depresję, przestępczość, narkoty-
ki, alkohol. Jest bieda, wielu ludzi nie ma szans     
na pracę, innym nie chce się pracować. Niestety, 
czasy, kiedy Eskimosi byli samowystarczalni, 
dawno odeszły. ▪ 

Karolina Siedlecka (G1) 
 

Jeżeli macie pytania, piszcie: diamir72@o2.pl  ▲ Wybrzeże Grenlandii (2005 r.) 

fot. Ranveig (CC) 

fot. Ansgar Walk (CC) 
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Z lodowatej Arktyki przenosimy się do Ameryki Południowej, a stamtąd prosto do upalnej Afryki.  

      PO DRUGIEJ STRONIE TĘCZYPO DRUGIEJ STRONIE TĘCZYPO DRUGIEJ STRONIE TĘCZY   

Przedstawiamy dalszy ciąg relacji Wojtka                          
Łopacińskiego z podróży dookoła świata.                             
Naszymi myślami powróćmy do świąt Bożego  
Narodzenia. 

 

Wigilia 
Płynąc łódką z Puerto Wiliams do Ushuaia,                   

zastanawiałem się, gdzie spędzimy w tym roku 
święta Bożego Narodzenia. Pomyślcie tylko, święta 
na końcu świata to coś naprawdę niezwykłego.  

Rodzice mieli inne plany. Mama zacierała ręce 
na Buenos Aires. Bez rozmowy z nami kupili bilety 
na samolot i umieścili wiadomość na Facebooku, 
czy ktoś by nie chciał spędzić z nami tych świąt. 
Nazajutrz wsiedliśmy do podniebnego kolosa i po 
trzech godzinach witaliśmy światową stolicę tanga. 
Na Facebooku dostaliśmy zaproszenie na Boże Na-
rodzenie do Pani Marii – mieszkanki Buenos Aires. 

Buenos Aires to dwunastomilionowa 
metropolia. Żeby dostać się z lotniska do domu 
naszej gospodyni, jak się później okazało, 
musieliśmy przejechać trzema liniami metra                              
i trzema liniami autobusów. Pani Maria wcale nie 
mieszka na końcu miasta, ja jednak nie chciałem 
wiedzieć, ile jeszcze byśmy musieli przejechać, aby 
dostać się na sam koniec tej aglomeracji. Luśka po 
takiej wycieczce była tak wykończona, że nie 
chciała jeść naszej wigilijnej kolacji. Wieczerza nie 
była wystawna jak co roku -  zjedliśmy smażone 
kotlety rybne z ziemniakami i sałatkę                                       
z pomidorów. Wiem, wiem, nie przypominała                         
w ogóle tradycyjnej kolacji. Na szczęście Pani 
Maria przygotowała dla nas opłatek, a ja 
przeczytałem fragment Biblii  o narodzeniu Jezusa. 
To taka nasza tradycja rodzinna. Po kolacji mama 
wręczyła nam prezenty. W tym roku dostaliśmy 
ołówki ze strusiowymi nakładkami, aby nam się 
lepiej pisało nasze blogi. 

 

Nowy Rok  
W tym roku to już chyba wszystko było pokręco-

ne. Wigilię organizowaliśmy dwa dni przed                         
24 grudnia, a w Nowy Rok wieczorem przyjechali-
śmy do księdza Sylwana, do Iguasu -  ostatniej                  
naszej miejscowości w Argentynie. Polski francisz-
kanin zabrał nas na uroczystą kolację do argentyń-
skiej rodziny polskiego pochodzenia. Na miejscu 
było już ze trzydzieści osób! Kolacja zaczęła się                                  
od małych przystawek, później była pieczeń i inne 
mięsa.  

▲ Victoria Falls—najwyższy wodospad świata. 

Fajne było to, że co chwilę ktoś podchodził                  
z innym mięsem i można było wybierać, jakie się 
chce. Moja mama była mniej zachwycona, bo jest 
wegetarianką. Zostały jej ziemniaki i sałatki. Na 
deser podano przepyszne lody. Jednak wisienką 
na torcie były ciasta—chyba z pięć rodzajów,                         
w tym moje ulubione, czyli sernik. Co prawda, nie 
imprezowaliśmy do białego rana, ale i tak świet-
nie się bawiliśmy. Po godzinie drugiej w nocy już 
wszyscy rozjechali się do domu spać. 

 

Z Argentyny Wojtek wraz ze swoją rodziną 
pojechał jeszcze do Brazylii, a stamtąd 11 stycz-
nia polecał samolotem do… Afryki! 

 

Pierwsze wrażenia 
Republika Południowej Afryki jest zupełnie     

inna niż pozostałe kraje tego kontynentu. Jest tu 
zielono i bardzo ciepło, ale nie upalnie.  Wieczora-
mi temperatura znacznie spada i wtedy robi się 
zimno. Wówczas zakładamy polary i spodnie. 
Centrum stolicy ma wysokie budynki, a ludzie 
prowadzą własne biznesy. Nie brakuje wody.  
Kiedyś ziemie RPA były nie zamieszkałe. Pojawia-
ły się tylko nieliczne plemiona, najczęściej przy 
Oceanie Indyjskim i przy wielkich jeziorach.                     
Później przybyli tutaj Burowie, czyli ludzie                              
z Holandii. Pozakładali tu swoje farmy i tak się 
osiedlili na wiele lat. Kolejnymi przybyszami byli 
Anglicy. Bardzo spodobała im się bogata ziemia 
Republiki Południowej Afryki i rozpoczęli wojnę       
z Burami. Zaczęli palić ich farmy. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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► Rozpoczęli budowę pierwszych na świecie 
obozów koncentracyjnych, w których umieszczali 
również małe burskie dzieci. Wiele z nich zmarło                 
z głodu i przez tortury, jakie Anglicy im zadawali. 
Wszyscy myślą, że pierwsze obozy założył Hitler. 
Niestety, w Republice Południowej Afryki Anglicy 
wprowadzili pierwsze takie typu obozy zagłady.  

Fanatycy herbatek o godzinie siedemnastej 
wprowadzili apartheid, czyli system oparty na se-
gregacji rasowej, który był skierowany do czarnych 
mieszkańców RPA.  

Ludzie o czarnym kolorze skóry nie mogli                     
głosować w wyborach i wchodzić do aptek (żeby 
kupić leki musi czekać, aż aptekarz wyjdzie i im 
sprzeda to, co potrzebują). Byli izolowani                               
od białych obywateli. Mieli osobne szpitale, linie 
busów, sklepy, szkoły, nie mogli także studiować                         
i mieli wiele innych zakazów.  

 

Biali byli policjanci … 
Po jakichś trzydziestu latach czarnoskórzy 

mieszkańcy zapragnęli wolności. Zaczęły się rozró-
by. Pojawił się Nelson Mandela – czarny obywatel 
RPA z wyższym wykształceniem próbujący odzy-
skać prawa dla swoich braci o tym samym kolorze 
skóry. Biały rząd nazywał go zbrodniarzem                                
i po części była to prawda, bo Pan Nelson wysadzał 
słupy elektroniczne, tory, drogi i inne obiekty.      
Podczas tych wydarzeń biali policjanci i żołnierze 
strzelali do ludzi o innym kolorze skóry na ulicach, 
bili ich, torturowali i uważali za „podludzi”.  

Nelson Mandela spędził w więzieniu dwadzie-
ścia siedem lat. Po uwolnieniu działał na rzecz                    
pojednania narodowego i pokoju. Został prezyden-
tem Republiki Południowej Afryki. Doprowadził 
do dużych zmian społecznych. Zachęcał inne                        
narody do rozwiązywania konfliktów na drodze 
pojednania. Był zdobywcą Pokojowej Nagrody    
Nobla i Orderu Uśmiechu oraz wielu innych                         
ważnych nagród. Zmarł w 2013 roku, w wieku 
dziewięćdziesięciu pięciu lat. Obecnie przed                        
siedzibą rządu RPA stoi jego pomnik. 

 

Zwierzęta  
Kiedy pojechaliśmy na moje pierwsze safari,            

miałem nadzieję, że zaraz zobaczę lwa, panterę czy 
słonia. Tymczasem nie ma już tak dużo zwierząt 
jak kiedyś. Gdy jest pora suszy, to Afrykańczycy 
bezprawnie polują na zwierzęta. Bardzo poszuki-
wany jest róg nosorożca. Chińczycy zamawiają go 
u tubylców. Przez takie działania na wymarciu są 
lwy, nosorożce i słonie. Na szczęście odwiedzili-
śmy Kruger Park i  udało nam się zobaczyć bawoła, 
nosorożca, słonia. Tu kłusownicy nie mają dostępu 
a zwierzęta są czipowane.  

▲ Afrykanki wszystkie bagaże przenoszą na głowie. 

Zambia – kolejne ciekawe państwo Afryki 
Po otrzymaniu wizy do tego państwa, byliśmy 

gotowi na dalszą podróż. Przepłynęliśmy promem 
rzekę Zambezję. Po drugiej stronie brzegu 
„koledzy” zaprowadzili nas do biura autobusowe-
go. Szliśmy przez błoto, bo przed chwilą padał 
deszcz. Tutaj deszcz jest naprawdę mocny.                         
W oczekiwaniu na nasz autobus postanowiliśmy 
coś przekąsić.  Naszym posiłkiem był tak zwana 
sadza, czyli biała papka z przypominająca kaszę 
manną, polana sosem pomidorowo - marchewko-
wym. Na talerz dokłada się również szpinak,   
mięso lub jak ktoś woli—rybę. Ta biała papka to 
specjalny rodzaj kukurydzy, który po ugotowaniu 
przybiera konsystencję papki. Tutaj w Afryce je 
się rękoma, a o sztućcach to zapomnijcie, może 
najwyżej łyżka. I teraz pojawia się pytanie: jak 
zjeść coś gorącego gołą ręką, przecież można się 
oparzyć? Otóż przez parę pokoleń Afrykańczycy 
wykształcili sobie grubsze opuszki palców. A jak 
sobie poradzili z brudnymi rękami? W każdej                 
restauracji jest baniak z wodą i właśnie tam się 
myje ręce. W trochę bardziej luksusowych,                          
podchodzi pani z dzbanuszkiem wody i polewa 
ręce. Również zaraz po zakończeniu posiłku pani 
obmywa dłonie. 

 

Nie wszystko złoto, co się świeci – transport 
Wreszcie podjechał nasz autobus. Bardzo                      

nowoczesny. Jednak, kiedy do niego wszedłem, 
ogarnęła mnie duchota. Od razu pomyślałem                           
o maskach na twarz, których używaliśmy w Togo. 
Afrykańczycy są tak przyzwyczajeni do ciepła, że 
kiedy robi się troszeczkę chłodniej, zamykają 
wszystkie okna w autobusach. Nie pozwalają włą-
czyć klimatyzacji, a gdy ktoś próbuje choćby na 
chwilę uchylić okno, krzyczą i każą je zamykać. ► 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 
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DOOKOŁA ŚWIATA 

►Przykrywają się kocami albo podróżują                           
w zimowych kurtkach. Niestety, podczas podróży 
słuchają bardzo głośno muzyki. Kierowca                               
najczęściej puszcza religijne pieśni afrykańskie.        
Jeżeli wiecie, co to gospel, to właśnie jest to taki typ 
muzyki.  

 

Prawo zawsze można ominąć 
„Twój autobus za dużo waży!” – powiedział   

policjant do kierowcy autobusu. 
„Dobra, nie ma problemu, zaczekaj chwilę”.                        

- odpowiedział kierowca, po czym zrobił kółko, 
wysadził  dziesięć osób z pojazdu i już stał, aby dać 
zważyć jeszcze raz pojazd. Znowu wyszło za dużo. 
Waga przekraczała nadal dozwolony ciężar.                    
Kierowca ponownie zrobił kółko i wysadził następ-
ne dziesięć osób. I tak raz za razem. Za piątym po-
dejściem autobus osiągnął wskazane tony i mogli-
śmy ruszyć. Gdyby policjanci mogli mieć zeszyt do 
wag autobusów, pewnie wpisywaliby wszystko 
poprawnie, ale że wymagany jest wydruk kompu-
terowy, to autobusy raz po raz wracają na wagę.  

 

Spanie w autobusie 
Stacja autobusów w Lusace jest za mała, aby 

wszystkie autokary mogły się tam pomieścić.                    
Właśnie dlatego, kiedy dojechaliśmy o czwartej               
rano, z autobusu nikt nie wysiadł. Dlaczego? Ponie-
waż o takiej porze jest jeszcze ciągle niebezpiecznie. 
Wszyscy nadal spali i czekali, aż się przejaśni.                     
O szóstej wszyscy zaczęli opuszczać autobus. 

 

Woda w Afryce 
Kościół znajdował się w biednej dzielnicy,                        

w odległości dziesięciu minut od centrum miasta. 
Ludzie nie mają tutaj bieżącej wody i tylko niektó-
rzy mieszkają w murowanych budynkach. Po wodę 
miejscowa ludność chodzi do studni, ale aby nie 
chodzić wiele razy, toczą wielkie beczki, takie jak                        
na ropę. Kiedy ksiądz Jacek Gniadek tu przyjechał, 
zbudował pompę na potrzeby kościoła. Po pew-
nym czasie zauważył, że sąsiedzi korzystają z jego 
dystrybutora. Zaproponował, że będzie im ją sprze-
dawał za 1/3 ceny. Tak zebrało się dwadzieścia         
rodzin i teraz wszyscy wokół kościoła mają wodę. 

Wbrew temu co pewnie sądzicie, woda w Afryce 
jest i to pod dostatkiem. Niestety, państwo jest tu 
monopolistą i ustala wysokie ceny na jej dostawę. 
Ludność kopie studnie, bo wychodzi taniej. Nieste-
ty nie mogą sobie jej doprowadzić bezpośrednio do 
domu. Zbieranie pieniędzy na studnie w Afryce to 
nie pomoc ludziom, tylko państwu, które wykorzy-
stuje pieniądze Europy i buduje za nie studnie,                   
a samo oszczędza na tym wydatku. Budowanie 
studni na pustyni powoduje, iż miejscowa ludność 
tkwi w miejscu, gdzie nie ma rozwoju.  

▲ Zambijczycy wolą czekać na pomoc z zewnątrz 
niż pracować. 

fot. www.lopacinskichswiat.pl 

W poszukiwaniu wody opuściliby jałowe                                 
tereny i żyliby lepiej. Tak pomoc doprowadza ich 
do nędzy.  

W Afryce jest bardzo dużo niezasiedlonych,  
żyznych terenów. Mówi się, że chodzi się tu                       
po diamentach i złocie. Chińczycy wywożą stąd 
nieoczyszczoną miedź pokrytą srebrem i innymi 
minerałami. Afryka nie posiada zakładów prze-
twarzających. Nie produkuje się tu żywności.                    
Do Zambii sprowadza się z Europy jajka i chleb. 
Tutejsi ludzie nie potrafią nic wyprodukować.  

Europa i bogate kraje innych kontynentów                 
zakładają tu misje w celu pomocy. W rezultacie 
wielu ludzi otrzymuje jedzenie, lekarstwa, a dzieci 
chodzą do szkoły, jednak nikt nie szuka pracy,                
bo wszystko jest dostarczane.  

Rządy państw afrykańskich bardzo na tym                 
korzystają, bo nie wydają ani grosza na swoich 
obywateli. Prezydent RPA ma podobno trzynaście 
żon i szuka czternastej. Wybudował sobie pałac                  
i w ogóle mu nie przeszkadzają blaszane osiedla 
biednych mieszkańców. Cała jego rodzina żyje                     
na koszt państwa. Nie planuje wybudowania                       
kanalizacji, bo studnie zostaną wybudowane                           
za pieniądze z Europy. 

Jest mi bardzo przykro, gdy na to patrzę.                       
Afryka jest przepiękna i ma wiele możliwości. 
Może kiedyś się to zmieni. ▪ 

 

Prosto z Zambii dla uczniów SP2 
—Wojtek Łopaciński (junior). 

 

Jeżeli macie pytania do Wojtka,                                     
piszcie do nas, a przekażemy mu je:                                            

diamir72@o2.pl 
 

Zdjęcia zostały udostępnione przez Wojtka                               
Łopacińskiego. 
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EKOLOGIA NA CO DZIEŃ 

„Jeśli myślisz rok naprzód, sadź ryż. Jeśli myślisz dziesięć lat naprzód, sadź drzewo,                                                                        
lecz jeśli myślisz sto lat naprzód, ucz ludzi”.  (przysłowie chińskie) 

EKOPSINKA, BRAK BUDY I RZEKA OKRESOWAEKOPSINKA, BRAK BUDY I RZEKA OKRESOWAEKOPSINKA, BRAK BUDY I RZEKA OKRESOWA   

W zeszłym miesiącu pisaliśmy o opiece nad 
bezdomnymi zwierzętami. Tym razem kontynua-
cja tematu i nie tylko... 

Rozmawiamy z Panią Agnieszką Osówniak             
i Panem Tomaszem Jasińskim – inspektorami               
do spraw ochrony środowiska w Urzędzie                        
Miejskim oraz z Panem Władysławem Jasińskim 
– komendantem straży miejskiej w Błoniu. 

 

Redaktor: - Na początku chcielibyśmy się do-
wiedzieć, jakie są obowiązki mieszkańców Błonia,                   
którzy są właścicielami zwierząt. 

Pan Tomasz Jasiński: - Właściciel czworonoga 
jest zobowiązany do dbania o niego. Obecnie na 
terenie gminy Błonie nie ma obowiązku rejestrowa-
nia zwierzęcia, ale obowiązkowo należy zarejestro-
wać psa rasy agresywnej. Do ras uznawanych za 
agresywne należą na przykład: amerykański pit 
bull terrier, dog argentyński, tosa inu, rottweiler 
lub owczarek kaukaski. Jeżeli mamy już takiego 
psa, należy wystąpić do Urzędu Miejskiego o nada-
nie decyzji zezwalającej na jego przebywanie na 
terenie naszej posesji. Obowiązkiem każdego wła-
ściciela psa jest wyposażenie swojego pupila w ob-
rożę, znak identyfikacyjny, ewentualnie mikroczip,          
wyprowadzanie go na smyczy, a dodatkowo pies 
rasy agresywnej, wychodząc na teren miasta musi 
mieć założony kaganiec. Właściciel musi także                  
pilnować takiego psa, aby nie wydostał się sam                      
z posesji. Posesja musi być więc dobrze zabezpie-
czona. 

Pani Agnieszka Osówniak: Niezwykle ważnym 
obowiązkiem właścicieli jest też sprzątanie po swo-
ich czworonogach. W osiedlach są tabliczki przypo-
minające o tym.  Na piknikach i w wydziale ochro-
ny środowiska przy ulicy Nowakowskiego, można 
otrzymać darmowy pakiet torebek, tzw. ekopsinki. 
Jednak mimo, że przekazaliśmy już ich kilka tysię-
cy, często zdarzają się przypadki zanieczyszczania 
terenu przez psy. Chcielibyśmy, aby mieszkańcy, 
którzy widzą, że ktoś nie sprzątnął po swoim psie, 
zwrócili mu uwagę. Im więcej będzie takich uwag, 
tym więcej być może zostanie w świadomości                 
właściciela psa. 

Redaktor: - Czy straż miejska prowadzi działa-
nia w celu wykrycia i ukarania nieobowiązkowego 
właściciela psa? 

▲ Pan Tomasz Jasiński i Pani Agnieszka Osówniak                     
– inspektorzy do spraw ochrony środowiska w UM. 

Pan Władysław Jasiński: - Złapanie kogoś na 
„gorącym” uczynku nie jest takie proste. Strażnik 
swoje obowiązki musi wykonywać w mundurze, 
jest więc osobą widoczną dla właściciela psa.                   
Dodatkowym utrudnieniem jest to, że mieszkańcy 
wychodzą z psami w takich godzinach, w których 
my jeszcze albo już nie pracujemy. Warto pamię-
tać, że jeżeli ktoś źle opiekuje się swoim psem, 
szczuje go przeciwko komuś albo pies zanieczysz-
cza teren, może zostać ukarany mandatem. Może-
my ukarać osobę, która ma przynajmniej 17 lat. 
Straż miejska może nałożyć mandat do 500 zło-
tych, a Sąd do 5 tysięcy złotych. Natomiast znęca-
nie się nad psem, trzymanie w nieodpowiednich 
pomieszczeniach jest przestępstwem, za które 
idzie się do więzienia. Niestety, bywają też takie 
sprawy, które zgłaszamy na policję. 

Redaktor: Jaka jest rola Urzędu Miejskiego                    
i straży miejskiej w opiece nad bezdomnymi zwie-
rzętami i zapobieganiu bezdomności? 

Pani Agnieszka Osówniak: - Bezpańskie zwie-
rzęta są systematycznie wyłapywane. Obecnie 
współpracujemy ze schroniskiem w Nowym 
Dworze Mazowieckim prowadzonym przez Fun-
dację Braci Mniejszych, które zapewnia nam miej-
sca dla psów, gdyż kotów nie oddajemy. Tam też 
się odbywają adopcje. Koty wolno bytujące                        
na terenie gminy Błonie dokarmiane są przez                    
zarejestrowane u nas wolontariuszki. Jeżeli ktoś 
jeszcze chciałby zostać wolontariuszem, może                    
do nas się zgłosić. ► 

fot. Marta Bajda 
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► Redaktor: - W jaki sposób wyłapywane są 
bezpańskie psy?  

Pan Tomasz Jasiński: - Najpierw przeprowa-
dzamy wywiady w celu ustalenia właściciela.                         
Osoba, której pies zaginął, zazwyczaj go szuka.    
Jeżeli nie udaje się jej znaleźć, zawiadamiamy 
schronisko i  przyjeżdża ekipa, która wyłapuje psa       
i zabiera do siebie. 

Redaktor: - Jak można adoptować psa lub kota? 
Pan Tomasz Jasiński: - Jeżeli ktoś chce mieć  

kota lub psa, zachęcamy, aby skorzystał z Kącika 
Adopcyjnego na stronie internetowej Błonia. Osoba 
adoptująca zwierzę podpisuje z Urzędem Miejskim 
umowę adopcji i w ten sposób staje się jego właści-
cielem, a gmina w podziękowaniu za przejęcie 
opieki nad zwierzęciem finansuje wszystkie                     
potrzebne szczepienia, ewentualnie na życzenie 
właściciela także sterylizację lub kastrację oraz                 
odrobaczanie. 

Pani Agnieszka Osówniak: - Co roku wyłania-
ny jest zakład leczniczy, który podpisuje umowę                  
z Urzędem Miejskim w sprawie opieki medycznej 
nad zwierzętami bezdomnymi. Weterynarz z tej 
lecznicy w każdym momencie jest gotowy do 
udzielenia pomocy. Pomaga też przy adopcji zwie-
rząt. W tym roku jest to lecznica „Dudek – vet” 
przy ulicy Warszawskiej. Poza tym każdy mieszka-
niec, który chciałby wykastrować czy wysterylizo-
wać swoje zwierzę, gdy zgłosi się do lecznicy, która 
podpisała umowę z Urzędem, ma zabieg ten refun-
dowany w 50%. 

Redaktor : - Czym jeszcze zajmuje się wydział 
ochrony środowiska? 

Pani Agnieszka Osówniak: - Do zadań wydzia-
łu ochrony środowiska należy na przykład  wyda-
wanie pozwoleń na wycinkę drzew, na odbiór od-
padów lub na prowadzenie schroniska (jeżeli takie 
byłoby na terenie naszej gminy) oraz podejmowa-
nie decyzji środowiskowych. 

Pan Tomasz Jasiński: - Decyzje środowiskowe 
dotyczą tego, czy dane przedsięwzięcie mogące 
szkodzić środowisku (na przykład warsztat samo-
chodowy czy stacja paliw), może powstać na tere-
nie naszej gminy. 

Redaktor: - Czy zajmujecie się też sprawą zanie-
czyszczenia naszych rzek? 

Pan Tomasz Jasiński: - Długość Utraty i Rokitni-
cy wykracza poza obszar naszej gminy. Fakt zanie-
czyszczenia możemy zgłosić jednostce, która jest 
władna w podjęciu jakichkolwiek działań w spra-
wie tego zdarzenia. Taki problem bada wojewódzki 
inspektor ochrony środowiska – pobiera próbki, jak 
również szuka zakładu, który ewentualnie mógł się 
przyczynić do tego zanieczyszczenia. 

▲ Pan Władysław Jasiński – komendant UM. 

Redaktor: - Nasi uczniowie chcieliby, aby                            
w Rokitnicy można było się kąpać. Zdaje się, że                     
w tym celu była tworzona plaża za parkiem 
„Bajka”. Czy jest to możliwe? 

Pan Tomasz Jasiński: - Plaża była tworzona, 
aby można było się opalać. Rokitnica jest raczej 
rowem melioracyjnym niż prawdziwą rzeką.      
Uzależniona jest od opadów – gdy padają deszcze, 
poziom wody jest wysoki, gdy brak deszczu,                 
wody w niej nie ma. Trudno jest utrzymać para-
metry rzeki, która czasami w ogóle nie istnieje. 
Dawniej było w niej tak dużo wody, że nawet                   
stanowiła zagrożenie powodziowe dla Błonia. Są 
zdjęcia powojenne, na których widać, że ulica 
Harcerska i okolice są pod wodą, a ludzie pływają 
na niej na kajakach i łódkach. Wtedy właśnie pod-
jęto działania, aby wody te skierować inną drogą. 
Została utworzona inna rzeka, która wpada do 
Utraty przed Błoniem. Większość wody płynie 
więc gdzie indziej, a przez nasze miasto płynie to, 
co na tym odcinku spłynęło z pól, rowów i spadło 
jako opad atmosferyczny. 

Redaktor: - Jakie są  zadania straży miejskiej? 
Pan Władysław Jasiński: - Do zadań straży 

miejskiej należą czynności administracyjno –                    
porządkowe, pilnowanie spokoju i porządku                     
w miejscach publicznych, zajmowanie się przy-
padkami nieprzestrzegania prawa przez miesz-
kańców (jednak straż ma mniejsze uprawnienia                  
w tym zakresie niż policja). 

Redaktor: - Czy straż miejska zajmuje się tylko 
sprawami zgłoszonymi przez mieszkańców? 

Pan Władysław Jasiński: - Przypadek może 
być do nas zgłoszony, ale też radiowóz jeździ                      
po mieście. Dodatkowo teren Błonia objęty jest 
monitoringiem i wszystkie zakłócenia jesteśmy                     
w stanie zauważyć. ▪                 

 [red.] 

fot. Marta Bajda 
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KĄCIK ADOPCYJNY 

Na stronie internetowej naszego miasta 
znajduje się zakładka „Kącik adopcyjny”. 
Znajdują się w niej informacje na temat zwie-
rząt potrzebujących nowego, ciepłego domu. 

Jak się domyślacie, zima to niedobry okres 
dla bezdomnych zwierząt. Zwierzęta nie mające 
schronienia, w poszukiwaniu pożywienia mogą 
nawet zamarznąć. 

Koty wykorzystują ciepło naszych samocho-
dów, chowają się pod autami, wskakują na ko-
ła, wchodzą do komory silnika. Powiedzcie 
swoim rodzicom, aby sprawdzali swoje samo-
chody przed wyjazdem. Wskakując za kierow-
nicę i odjeżdżając, można takim chroniącym się 
kotom zrobić krzywdę.  

▲ Bardzo przyjazny, wesoły psiak szuka domu.  

„Zrodziliśmy się dla pomocy wzajemnej”.  Marek Aureliusz 

JESTEŚ POTRZEBNY!JESTEŚ POTRZEBNY!JESTEŚ POTRZEBNY!   

Otwórzmy okienko w piwnicy dla zmarznię-
tych kotów, aby mogły się schować przed                        
zimnem. Zanośmy im jedzenie i picie.  

Zamieszczamy kilka zdjęć i informacji                              
z „Kącika adopcyjnego”. Może znajdzie się wśród 
Was ktoś, kto da ciepły dom potrzebującemu          
zwierzęciu.  

▲ Dwa śliczne kocurki - szarobury i brązowo-czarny, 

czekają na przytulenie. 

▲ Przyjazny, kudłaty piesek może czeka właśnie 
na Ciebie. 

Przyszłemu właścicielowi Urząd Miejski                           
pokrywa koszty pierwszych szczepień i steryli-
zacji zwierzęcia. ▪ 

[red.] 

Kontakt: Urząd Miejski w Błoniu, Ochrona                      
Środowiska, tel. 22 725 30 04 wew. 160  

Zdjęcia i informacje zaczerpnięto ze strony                      
internetowej: www.blonie.pl 
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SAMO ŻYCIE 

▲ Wysłuchiwanie oddechu. 

fot. Małgorzata Bogucka 

„Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia”.  Albert Einstein 

999 ZGŁOŚ SIĘ!999 ZGŁOŚ SIĘ!999 ZGŁOŚ SIĘ!   

7 stycznia do naszej szkoły przyszedł ratownik 
medyczny—Pan Grzegorz Ernest Kaczmarski. 
Uczył nas, jak rozpoznawać osobę nieprzytomną                   
i udzielać jej pierwszej pomocy.  

Gdy zauważymy osobę leżącą lub która przy 
nas się przewróci, należy sprawdzić, czy jest przy-
tomna i czy oddycha. Jeśli oddycha, a jest nieprzy-
tomna, układamy ją w tak zwanej pozycji bez-
piecznej, to znaczy na boku z jedną nogą wypro-
stowaną i drugą zgiętą w kolanie oraz dłonią uło-
żoną pod policzkiem. Następnie szybko dzwonimy 
po karetkę pogotowia pod numer 112 lub 999.  

Gdy jednak przez dziesięć sekund nie wyczuje-
my oddechu osoby nieprzytomnej, trzeba zacząć 
reanimację. Robimy trzydzieści ucisków klatki 
piersiowej i pięć wdechów powietrza do jej ust 
(jeżeli posiadamy specjalną maseczkę zabezpiecza-
jącą przed bezpośrednim kontaktem z ustami                   
osoby, którą ratujemy). 

Na koniec spotkania z Panem ratownikiem                   
mogliśmy poćwiczyć reanimację na manekinach. 

Zajęcia były bardzo ciekawe i pożyteczne, tylko 
tak myślę, czy my, dzieci, nie jesteśmy jeszcze za 
małe na tak poważne czyny jak reanimacja. Chyba 
najlepiej po prostu głośno krzyczeć i korzystać                      
z pomocy dorosłych. ▪ 

 

Maja Rosińska (3c) 
 

Zajęcia udzielania pierwszej pomocy odbyły się                      
w kilku klasach, jak również w wersji rozbudowanej 
podczas szkolnych półkolonii zimowych. 

▲ Ułożenie w pozycji bocznej, tzw. bezpiecznej. 

▲ Masaż serca—uciskanie klatki piersiowej. ▲ Do reanimacji można używać profesjonalnego 
sprzętu. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Agnieszka Wodzyńska fot. Aneta Domuracka 
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KSIĄŻKI NASZYCH MARZEŃ 

„Książka—nierozdzielny towarzysz, przyjaciel bez interesu, domownik bez naprzykrzania”. Ignacy Krasicki  

DWA ŚWIATY, JEDNO POWSTANIEDWA ŚWIATY, JEDNO POWSTANIEDWA ŚWIATY, JEDNO POWSTANIE   

Czy chciałbyś przenieść się nagle ze współcze-
snego, spokojnego domu w wir dramatycznych   
wydarzeń powstania warszawskiego?  

Książka Moniki Kowaleczko—Szumowskiej             
pt. „Galop’44” opowiada o tym, jak w czasie obcho-
dów jednej z rocznic powstania warszawskiego, 
dwaj bracia Wojtek i Mikołaj w przedziwny sposób 
cofają się w czasie do sierpnia 1944 roku. 

Co zobaczą? Co przeżyją? W czym wezmą udział? 
Czy uda im się zmienić historię? 

W powieści znajduje się wiele wydarzeń i postaci 
autentycznych, stąd można z niej bardzo dużo                       
dowiedzieć się na temat powstania, poznać bliżej 
ludzi, o których obecnie możemy przeczytać tylko                      
w Wikipedii. 

W Podziękowaniach zamieszczonych na końcu 
książki autorka napisała: Pragnę podkreślić, że zdecydo-
wana większość przygód bohaterów „Galopu’ 44”, nawet        
te najbardziej nieprawdopodobne, to autentyczne wydarze-
nia odszukane w Archiwum Historii Mówionej Muzeum 
Powstania Warszawskiego. Jest to źródło niezwykłych     
powstańczych historii. Wiele postaci występujących                        
w powieści jest inspirowanych sylwetkami prawdziwych 
powstańców.  

Ta opowieść pomoże Wam zrozumieć, o co                            
i dlaczego powstańcy walczyli.  

Książkę „Galop’44” można wypożyczyć w naszej 
bibliotece szkolnej. Gorąco polecam! ▪ 

 

Dawid Quiñones—Kulisz (4a) 

MAGICZNE DRZEWOMAGICZNE DRZEWO  

▲▼ Tytuły prezentowanych powieści znalazły 
się na liście „Książki naszych marzeń”, o które                     
biblioteka szkolna starała się, startując w kon-
kursie zorganizowanym przez MEN. Udało się 
je jednak zakupić z funduszy szkoły. 

Wszystko zaczyna się w chwili, kiedy w dwuty-
sięcznym roku nad Doliną Warty przechodzi straszna 
burza. Wichura przewraca Magiczne Drzewo, z któ-
rego ludzie robią różne przedmioty. W tych zwyczaj-
nych rzeczach kryje się siła, jakiej nie znał dotąd nikt. 

Książka „Magiczne Drzewo. Tajemnica Mostu” 
opowiada o  przygodach trójki dzieci: Kukiego, Wiki 
i Melanii, którzy muszą odnaleźć Most Zapomnienia, 
aby odczarować Filipa, któremu magia kazała                          
zakochać się w niewłaściwej dziewczynie… Niesa-
mowite przygody, niebezpieczeństwa, humor i magia 
to to, co czeka na Was w dalszym ciągu tej powieści. 

Ta książka wygrała z grami komputerowymi,                      
w które bardzo lubię grać, więc samo to już świadczy                      
o tym, że z pewnością warto ją przeczytać! ▪ 

 

Piotrek Siedlecki (3a) fot. Piotrek Siedlecki  
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NA ZDROWIE! 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka (4f). 

Jak Marchewka uczyła się jeździć na nartach i co z tego wynikło… 
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PSYCHOZABAWA 

CZY JESTEŚ PIECUCHEM?CZY JESTEŚ PIECUCHEM?  

Naprawdę jaki jesteś, nie wie nikt... 

1. Wyglądasz rano przez okno i widzisz, że spadł 
śnieg. 
A. Wybiegasz jak najszybciej na dwór i cieszysz 

się jak małe dziecko. 
B. Cieszysz się, że spadł śnieg, ale zanim               

wyjdziesz na dwór, zjesz spokojnie śniadanie. 
C. Obojętnie odejdziesz od okna. Nie chcesz                       

wychodzić z domu, wolisz popatrzeć                      
na telewizję. 

 

2. Wracając ze szkoły, widzisz, że Twoi koledzy 
lepią bałwana. 
A. Dobiegasz do nich i lepisz z nimi. 
B. Myślisz sobie, że pójdziesz polepić bałwana                      

po obiedzie. 
C. Przechodzisz koło nich, myśląc: „Że też im się 

chce…”. 
 

3. Widzisz, jak Twoi koledzy ślizgają się                               
na lodowisku. 
A. Od razu wypożyczasz łyżwy i dołączasz                 

do nich. 
B. Chcesz się ślizgać, ale może później. Najpierw 

pójdziesz do domu zjeść obiad. 
C. Myślisz sobie: „Szkoda, że poszli na lodowi-

sko. Pogralibyśmy razem na komputerze”. 
 

4. Mama każe Ci iść do sklepu po zakupy,                                
a na termometrze - 15° C. 
A. Mówisz: „Niestraszny mi mróz. Założę ciepłą 

kurtkę i pójdę”. 
B. Biegniesz pędem do sklepu, aby było Ci                

cieplej. 
C. Mówisz mamie, że nie pójdziesz, bo za zimno. 

Wolisz zjeść na śniadanie stare płatki                          
niż kanapkę ze świeżego chleba i wędliny. 

 

5. Koleżanka proponuje Ci wyprawę na sanki. 
A. Od razu się zgadzasz. Też chciałeś jej to                    

zaproponować. 
B. Odpowiadasz: „Może później…” 
C. Dziwisz się, że taki pomysł mógł w ogóle jej 

przyjść do głowy. 
 

6. Twoi koledzy rzucają się śnieżkami. 
A. Bez zastanowienia dołączasz do ich zabawy. 
B. Może dołączysz do nich później? 
C. Szybko idziesz do domu, aby tylko cię                            

nie zauważyli. 

Która odpowiedź najbardziej do Ciebie pasuje?                  
Wybierz A, B lub C. Odczytaj swój wynik. 

▲ Zimowe słońce i śnieg zapraszają do zabaw                           
i spacerów. 

7. Rodzice proponują Ci wyjazd na zimowisko                   
w góry. 
A. Skaczesz do góry z radości. Od dawna                    

o tym marzyłeś. 
B. Mówisz rodzicom, że musisz się jeszcze 

zastanowić. 
C. Zdecydowanie odmawiasz. Przy kompute-

rze chociaż nie będziesz się nudzić. 
 

8. Wyjechałeś na ferie zimowe do babci                                  
i dziadka na wieś. 
A. Cieszysz się każdą chwilą spędzoną                                

na podwórku, na polu lub w lesie. 
B. Wychodzisz na dwór tylko wtedy, gdy mu-

sisz zrobić zakupy. 
C. Siedzisz w domu, nudzisz się i ciągle żału-

jesz, że nie zabrałeś ze sobą komputera. 
 

WYNIKI PSYCHOZABAWY: 
Najwięcej A: Ach, jak Ty lubisz zimowe zabawy! 
Niestraszny Ci mróz, śnieg za kołnierzem                               
i mokre rękawiczki. Korzystaj z zimy na całego,     
bo jeżeli wreszcie spadnie w Błoniu śnieg,                          
to może szybko stopnieć! 
Najwięcej B: Lubisz odkładać na później to,                     
na co nie masz naprawdę ochoty. Wolałbyś                   
oglądać zimę przez okno niż jej uroki poznawać 
na sobie. Nie martw się, niedługo nadejdzie                  
wiosna! 
Najwięcej C: Oj, jesteś prawdziwym piecuchem! 
Najchętniej jak niedźwiedź przeczekałbyś zimę   
w ciepłej gawrze. Jeszcze marzec, kwiecień, maj, 
no i zaraz lato! Zastanów się jednak, czy                  
zima jest taka zła? ▪ 
 

Opracowała Karolina Siedlecka (G1). 
 

Czy jesteście piecuchami?  Piszcie: diamir72@o2.pl 

fot. Piotrek Siedlecki 
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SZKOLNY TURNIEJ ŁAMIGŁÓWKOWY 

Czy znasz wszystkie miejsca w swoim domu? 

Rozwiązuj łamigłówki i zdobądź ocenę z języka angielskiego! Rozwiązania przekazuj swojemu nau-
czycielowi. Za każdą poprawnie rozwiązaną łamigłówkę otrzymasz „+”. Za trzy poprawnie rozwiązane 
łamigłówki otrzymasz ocenę „5”. Najwytrwalsi łamigłówkowicze otrzymają dodatkowe nagrody. W tym 
miesiącu tematem przewodnim jest dom. Powodzenia! Good luck! 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. The space or room at the top of a building. 
2. Something on the floor. 
3. A building for keeping a car in. 
4. A big piece of equipment for cooking. 
5. A machine that washes dirty plates, mugs, etc. 
6. A room where you prepare food. 
7. The area around the house where the plants grow. 
8. A space of glass in the wall. 
9. A long flat board attached to a wall used for keeping books. 
10. A piece of glass that you can look at and see yourself in. 
11. Things such as chairs, tables, cupboards, wardrobes, etc. 
12. A space or room in a building under the level of the ground. 
13. A place in the wall of a room where you can make a fire. 

 
Secret word: ______________  _____________ 

Opracowała Olga Stojanowska (nauczyciel). 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENTSCHOOL CROSSWORD PUZZLE TOURNAMENT  

Podajemy poprawne rozwiązania łamigłówek                  
z grudniowego numeru gazety: 

NIE TYLKO DLA ORŁÓW (str.27): 

1. krowa   2. cielę    3. kogut    4. Burek    5. ryby 
6. myszy   7. koniom   8. jaskółka   9. kura   10. koza 

SCHOOL CROSSWORD PUZZLE                                 
TOURNMENT (str.28) 

1. hair     2. friendly     3. moustache    4. jersey 
5. umbrella      6. shoulder       7. trainers 
8. teenager     9. tired        10. funny    11. thumb 
Secret word: intelligent 

                            

        1                   

    2                       

        3                   

  4                         

  5                         

      6                     

    7                       

      8                     

                            

          9                 

    10                       

11                           

        12                   

      13                     
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI:  

 

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

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

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

   

ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE: ZŁOTA MYŚL NA CAŁE ŻYCIE:    

„Jeśli potrafisz o czymś marzyć... Potrafisz tego dokonać”. 
Walt Disney  

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Na Wasze prace czekamy do 10 marca b.r. 
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)                       

Z jakiego okresu w historii Polski pochodzi 
zbroja przedstawiona na fotografii obok?  

Zdjęcie zostało wykonane w Muzeum                     
Wojska Polskiego w Warszawie. 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przekazywać 
do biblioteki szkolnej lub przesyłać na adres                     
mailowy: diamir72@o2.pl do 10 marca b.r. 

 

Podajemy rozwiązanie grudniowej zagadki 
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia Olega                  
Sieńcowa—ukraińskiego reżysera filmowego. fot. Aneta Domuracka 


