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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
3 W Państwie Środka  

4 Dwójkowy Dzień Integracji! 

5 Noc ze Stasiem i Nel 

9 Ze szkolnej ławki na scenę—wywiad z Jakubem 
Ziółkowskim 

10 Anegdoty z aktorskiego fachu 

11 Strzelać jak Staś Tarkowski 

12 Do widzenia, nasza szkoło! 

13 Najważniejsi byli uczniowie… - pożegnanie                                 
Pani wicedyrektor Ewy Samsel 

14 Oni napisali własne książki 

15 Jedna z najlepszych gazetek Mazowsza! 

15 Uśmiechnij się! 

16 XIX Dni Błonia 

17 Czy w naszym mieście trzeba coś zmieniać? 

18 Pilnujcie swoich psów! 

18 Sto lat Błonianki! 

19 W wielkim skrócie 

20 Rok w obiektywie 

22 Przygody Super Marchewki  

23 Najpiękniejsze miejsca w Europie—łamigłówka 

24 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Noc ze Stasiem i Nel (fot. Mariola Siedlecka) 

 

Witam Was wszystkich w ostatnim już                       
w tym roku szkolnym numerze naszej gazety! 

Tematem przewodnim numeru jest Noc                       
ze Stasiem i Nel zorganizowana w czerwcu 
przez Bibliotekę Szkolną. W związku z tym                     
zapraszamy Was do przeczytania naszej relacji 
z tego wydarzenia, wywiadu z Kubą Ziółkow-
skim, który przeistoczył się na tamtą chwilę                     
w Stasia Tarkowskiego, oraz do poznania                           
fragmentów naszej lekcji strzelania z broni                     
wiatrowej. 

Jak już wiecie, 23 czerwca pożegnaliśmy                      
Panią wicedyrektor Ewę Samsel, która po czter-
dziestu latach pracy odchodzi na emeryturę. 
Jakie wydarzenie najbardziej zapamiętała                              
ze swojego dzieciństwa? Dlaczego została                              
nauczycielką języka polskiego? - to tylko                         
niektóre z pytań, na które przekażemy Wam 
odpowiedzi. 

W tym roku, niestety, nie było Ogólnopol-
skiego Konkursu Mediów Szkolnych „Forum 
Pismaków”, ale nasza redakcja wzięła udział                    
w Konkursie na Najlepszą Gazetkę wojewódz-
twa mazowieckiego—przeczytajcie naszą                            
relację z finału w Warszawie. 

Zapraszamy Was także do przypomnienia 
sobie wydarzeń, które ostatnio rozgrywały się 
w naszym mieście. A przy okazji, jak myślicie, 
co warto byłoby zmienić w nim na lepsze?                    
Poznacie odpowiedzi na to pytanie mieszkań-
ców Błonia. 

Które wydarzenia ostatnich dwunastu                  
miesięcy uznalibyście za najważniejsze?                        
My wybraliśmy po jednym zdjęciu z każdego 
miesiąca. Fotoreportaż „Rok w obiektywie” 
znajdziecie na stronie 20 i 21. 

Numer zaczynamy  od przedstawienia Wam 
ostatniego odcinka opowieści Pana Przemka 
(tym razem o Chinach) oraz wydarzenia bardzo 
ważnego dla naszej szkoły, a więc Dwójkowego 
Dnia Integracji, a na sam koniec stały cykl:                     
komiks o Marchewce, łamigłówka i zagadka 
fotograficzna. 

Mam nadzieję, że ten numer gazetki spodoba 
się Wam tak, jak poprzednie. Zapraszam do 
lektury! 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka (6f) 

▲ Wywiady z ciekawymi ludźmi są ważną częścią pracy                        
dziennikarskiej. 

fot. Mariola Siedlecka 
fot. Mariola Siedlecka  

Do zobaczenia w przyszłym roku szkolnym! 

Zapraszamy Was do współpracy z naszą redakcją 
również w czasie wakacji! Opowiedzcie nam o swoich 
podróżach. Przesyłajcie zdjęcia. Czekamy! 

Piszcie na adres: diamir72@o2.pl 
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OPOWIEŚCI PANA PRZEMKA 

Przedstawiamy ostatnią już część podróży Pana Przemka Kubickiego po krajach azjatyckich. 

W PAŃSTWIE ŚRODKAW PAŃSTWIE ŚRODKAW PAŃSTWIE ŚRODKA   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Moja podróż po Chinach, tak jak każda                              
poprzednia, trwała trzy tygodnie. Jest to państwo                     
o tyle trudne do podróżowania, że tam nikt nie 
mówi po angielsku. Gestykulacja Chińczyków jest 
inna, więc gdy im się pokazuje coś gestami, to oni 
tego nie rozumieją. Dziwią się, że ktoś nie umie 
mówić po chińsku. Warto więc, jadąc do tego                      
kraju, umieć powiedzieć w tym języku przynajm-
niej parę podstawowych zwrotów. Co ciekawe, 
między północą a południem Chin jest taka różnica                                
w wymowie, że mieszkańcy mogą się między sobą 
nie dogadać. Takie samo jest jednak pismo. Jak 
Chińczycy nie rozumieją tego, co mówią, to piszą. 
Ja radziłem sobie z pomocą translatora Google’a.  

Poruszanie się po Chinach jest dosyć proste. 
Mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć kolejową.                    
Bilety można kupić on-line jeszcze w Polsce.        
Dworce są olbrzymie. Na szczęście na bilecie jest 
zaznaczony numer pociągu. Przy wejściu                                   
na dworzec najpierw sprawdzane są dokumenty, 
potem bilet (dla każdego pociągu jest oddzielna 
poczekalnia). Gdy wchodzi się na peron, ponownie 
sprawdzany jest bilet, tak więc trudno się zgubić. 

Na zdjęciu widzicie fragment Wielkiego Muru 
Chińskiego. Jest on największą budowlą tego typu 
na świecie. Ma kilka tysięcy kilometrów od morza 
aż po Pustynię Gobi. Nie jest jednym prostym              
murem, ma wiele odnóg. Obecnie tylko niewielkie 
jego odcinki są udostępnione turystom.  

W miejscowości Xi'an w środkowych Chinach 
znajduje się jedna z największych atrakcji                              
turystycznych—Armia Terakotowa. Pierwszy                       
cesarz Chin rozkazał stworzyć z wypalonej gliny 
ogromną armię, która miała go strzec w życiu                    
pozagrobowym. Nad mauzoleum cesarza przez 
trzydzieści sześć lat pracowało siedemset tysięcy 
robotników przymusowych, architektów                                      
i rzemieślników. Składa się ono z trzech wielkich 
wykopów, w których ustawiono ponad siedem 
tysięcy terakotowych wojowników i sześćset koni 
naturalnej wielkości. Każdy żołnierz ma inną 
twarz. Niektórzy są przystrojeni biżuterią                                   
i ozdobami we włosach.  

Sam grobowiec cesarza znajduje się wewnątrz 
wzgórza. Nie wiadomo na razie, jakie jeszcze kryje 
skarby. 

Będąc w Państwie Środka, warto zwiedzić                       
Pekin, a w nim Plac Niebiańskiego Spokoju                               
i Zakazane Miasto, a także spróbować chińskiego 
jedzenia. ▪ 

▲ Dworzec w Chinach. 

▲ Fragment Wielkiego Muru Chińskiego.   

▲Terakotowe figury żołnierzy z grobowca chińskiego 
cesarza Qin Shi Huang Di.  

http://www.chiny-info.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC_0884.jpg 

fot. Fabien Dany CC BY-SA 2.5 

fot. Mwrobel CC BY-SA 3.0 
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WYDARZENIA 

DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI!DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI!DWÓJKOWY DZIEŃ INTEGRACJI!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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I co tylko chcesz! 

Występy artystyczne i zawody sportowe klas IV—VI 

Występy artystyczne i zawody sportowe klas I—III 

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

Jak nazywamy dzień pełen atrakcji? To oczywiście... 

fot. Iwona Kępka fot. Iwona Kępka 

fot. Iwona Kępka fot. Iwona Kępka 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Iwona Kępka 
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WYDARZENIA 

„- Pójdę – mówił sobie Staś – pójdę dla Nel.—I zastanawiając się coraz usilniej nad położeniem, doszedł w końcu do 
przekonania, że gdyby to nawet był oddział Smaina, to i tak należało iść” - H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy” 

NOC ZE STASIEM I NELNOC ZE STASIEM I NELNOC ZE STASIEM I NEL   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Ta szczególna Noc rozpoczęła się 2 maja                         
o godz. 18.00. Wzięło w niej udział ponad                        
pięćdziesięcioro uczniów klas piątych. 

Podzieliliśmy się na cztery grupy, a potem                         
p. Grażyna Gutkowska pokazała nam prezentację 
multimedialną o Henryku Sienkiewiczu i jego                     
powieści „W pustyni i w puszczy”, z której na 
przykład dowiedzieliśmy się, że pierwowzorem 
postaci Nel była Wanda Ulanowska - trzynastolet-
nia, mała przyjaciółka autora. 

Nagle otworzyły się niezwykłe WROTA                     
CZASU i przenieśliśmy się do roku 1887. 

Ku naszemu zaskoczeniu przybiegł do nas Staś 
Tarkowski, prosząc nas o pomoc:   

- Wydarzenia, o których opowiedział Henryk 
Sienkiewicz, rozegrały się dwa lata temu. Chodzę 
teraz do szkoły w Indiach, w Madrasie, w którym 
mój tata buduje linię kolejową. Nel miała przypły-
nąć parowcem z Londynu do Bombaju, a stamtąd 
dyliżansem do Madrasu. I ona ma uczęszczać do 
tutejszej szkoły. Niestety, dyliżansem przyjechał 
tylko list od niej. Przepisałem go dla Was. Myślę, 
że Nel mogła znowu zostać porwana. Pomóżcie, 
proszę, mi ją odnaleźć! Może pomysł na to, gdzie 
zacząć jej szukać, odnajdziecie w jej liście. 

Tak więc otrzymaliśmy list od Nel, w którym 
napisała: 
Witaj, Stasiu! 
Raduję się bardzo, że pan Hutchinson obiecał przekazać Ci ten list. 
Opłynęłam całą Afrykę, aby dotrzeć do kochanego Tatka i do Ciebie. 
Teraz jednak nie mogę do Was przyjechać. Musiałam pozostać w 
Aurangabad. Ciotka jest chora, nie da rady dalej podróżować. 
Pozostanę przy niej, dopóki nie wyzdrowieje.  
Razem będzie nam łatwiej. Tutejsza obsługa jest całkiem miła, ale 
Zawsze lepiej jest mieć przy sobie kogoś, z kim można porozmawiać. 
Egzema - lekarz powiedział, że tak się nazywa jej dolegliwość. 
Skórę ma spuchniętą i bardzo ją swędzi. Myślę, że  
Tatko też nie chciałby, abym zostawiła ją samą. 
Ruszymy dyliżansem do Madrasu, jak tylko będzie 
Zdrowa. Nie martw się o nas.  
Edukacja w Madrasie będzie musiała na mnie jeszcze poczekać.☺ 
Nie pisz do mnie. Pewnie będę u Was szybciej, niż doszedłby list. 
I do zobaczenia! Twoja wierna przyjaciółka Nel. 

Czy po przeczytaniu tego niezwykłego listu  
odgadliście, dokąd musieliśmy się dalej udać? 

Tak, zgadza się, trzeba było odnaleźć magiczne 
drzwi o nazwie WROTA PRZESTRZENI. Kiedy 
już przez nie przeszliśmy, okazało się, że znaleźli-
śmy się w najprawdziwszym „escape roomie”. 
Aby wydostać się z pokoju, musieliśmy odszukać  
i rozwiązać zagadki związane z życiem Stasia                             
i Nel, odnaleźć mapę podróży i klucz! 

▲ Prezentacja multimedialna o Henryku Sienkiewiczu i jego 
powieści. 

▲ Nagle przybiegł do nas roztrzęsiony Staś.  

Rozwiązanie zagadek było podpowiedzią, dokąd 
mamy udać się dalej, aby odnaleźć zaginioną 
dziewczynkę, a było to państwo Indonezja. ► 

▲ W Indonezji. 
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► Tam pewna kobieta przekazała nam list od Nel: 
Kochani! 
Dziękuję Wam, że pomogliście Stasiowi rozszyfrować 

zagadkę listu, który dla zmylenia tropu kazali mi napisać 
porywacze. Tak, znowu zostałam porwana – to chyba 
moje przeznaczenie!  

Ten i moje kolejne listy będę pisać w ukryciu, aby  
były dla Was wskazówką do odnalezienia mnie (podobnie 
jak rzucałam swoje rękawiczki na Saharze, gdy porwali 
nas dwa lata temu Beduini). 

Indonezja to piękny, azjatycki kraj. Podobno ma                   
ponad trzynaście tysięcy wysp! My przebywamy na Bali. 
Ponieważ w okolicy panuje choroba tropikalna,, mamy ją 
jak najszybciej opuścić.  

Uważajcie na siebie!  
Pozdrawiam Was serdecznie, Nel 

PS. Aby się dowiedzieć, dokąd powinniście udać się                  
teraz, ułóżcie puzzle. 

Tak więc ułożyliśmy puzzle, z których dowie-
dzieliśmy się, że musimy wyruszyć do Australii. 
Otrzymaliśmy też jeden fragment hasła. 

W Kraju Kangurów czekała na nas turystka                    
z listem: 

Kochani! 
Moi porywacze, czyli chińska szajka Wu Menga, 

tropili dziś szare kangury i jednego z nich ukąsił wąż 
tygrysi. Kiedy zajęto się rannym, próbowałam uciec. 
Schowałam się w gęstwinie skarłowaciałych eukaliptu-
sów i czekałam na nadejście zmroku. Pościg może by 
mnie nie znalazł, ale miejsce mojego ukrycia zdradziły 
hałaśliwe papugi. Złapano mnie i ponownie uwięziono.  

Porywacze postanowili wyruszyć w dalszą drogę. 
Tym razem czeka nas długa przeprawa przez Ocean  
Spokojny. 

Pozdrawiam, Nel 
 

PS. Rozwiążcie łamigłówkę. Jej hasło to cel Waszej 
dalszej podróży. 

▲ W Australii. 

1 – Część oceanu. 
2 – Północna lub Południowa (jeden z kontynen-
tów). 
3 – Wpada do morza. 
4 – Bardzo suchy obszar, na którym prawie nic nie 
rośnie. 
5 – Na przykład Tatry lub Himalaje. 
6 – Wylewa się z niego lawa. 

      1             

  2                 

3                   

  4                 

5                   

6                   

W Meksyku musieliśmy sami odszukać                    
upragniony list: 

Drodzy Amigos! 
Porywacze ukryli mnie w pueblo – kamiennym 

domu zbudowanym na skalnym tarasie. Z piętra                    
na piętro wchodzi się tu po drabinie. Ostatnio z niej 
spadłam i zwichnęłam nogę. Myślałam, że wezwą na 
pomoc medyka i wykorzystam szansę do ucieczki, ale 
starsza Indianka z plemienia Zuni, opatrzyła mi ją. 

Wokół tylko skały i pustynia, zaczyna brakować 
nam jedzenia, a ponadto porywacze usłyszeli o ukry-
tym w Andach inkaskim skarbie, dlatego przenosimy 
się gdzieś indziej. 

Pozdrawiam, Nel 
 

PS. Odczytajcie z indiańskiego kipu nazwę kraju, 
do którego teraz musicie się udać. 

 

Kolejnym krajem okazało się Peru. Tam 
wśród „górskich kamieni” czekał na nas list. 

 

Moi Drodzy!  
Tutejsi Indianie dowiedzieli się, że szajka Wu 

Menga poszukuje ukrytych skarbów Inków. Zaatako-
wali ich dziś w nocy i uwięzili. Jestem więc podwójnie 
uwięziona i to w samym sercu starożytnego Peru – 
inkaskim Machu Picchu. Wu Meng planuje ucieczkę, 
więc jeżeli mu się uda, długo tu nie pobędziemy.                      
Podsłuchałam, że zamierzają się ukryć w położonym 
na pustyni Kanionie Zagubionych, a potem wyruszyć 
dalej za granicę. Mamy jechać konno przez trudne 
górskie przełęcze. Nie wiem, czy dam radę. Jeżeli        
chcecie mnie odnaleźć, musicie się pospieszyć.                          
Najkrótsza droga do miejsca kolejnego naszego                         
przystanku wiedzie przez Krainę Umarłych. Idźcie                                
w wielkim milczeniu, by nie obudzić Władcy                        
Wiecznych Snów. 

Pozdrawiam, Nel 
 

I w ten sposób musieliśmy przejść przez 
cmentarz. Dobrze, że nie było całkiem ciemno! ► 
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► Przedostaliśmy się do Brazylii: 
Drodzy Przyjaciele!!! 
Moi porywacze już wiedzą, że ich ścigacie.                                   

Powiedziały im o tym duchy z Krainy Umarłych, ale na 
szczęście nie wiedzą jeszcze o moich listach do Was. 

Płyniemy małym statkiem dziką i olbrzymią                           
Amazonką przez Brazylię. Na pokładzie śpimy                                
w hamakach, ale raz nocowaliśmy na brzegu w chacie 
zbudowanej na palach. Jemy to, co złowią lub upolują 
nasi indiańscy przewodnicy. Lubię podziwiać tutejszą 
przyrodę – najbardziej podobają mi się różowe delfiny.  

Wydaje się, że Amazonka nie ma końca, ale potem 
mamy przebyć Ocean Atlantycki i przedostać się do 
Afryki. Podążajcie za mną. 

Pozdrawiam serdecznie, Nel 
 

Łowiąc amazońskie ryby i po przepłynięciu     
statkiem Oceanu Spokojnego, znaleźliśmy się                             
w Afryce, a dokładnie na Wybrzeżu Kości                             
Słoniowej. 

Kochani! 
Witam Was w Abidżanie, stolicy Wybrzeża Kości 

Słoniowej. Po drodze mieliśmy niezwykle silny sztorm, 
trwający kilka dni. Nasz statek zatonął, ale udało nam się 
w szalupach ratunkowych dotrzeć do brzegu.  

Nazwa afrykańskiego kraju, w którym jestem, pocho-
dzi od kłów słoni, którymi tutaj - niestety - się handluje. 
Przykro mi myśleć, że taki los mógłby spotkać mojego 
Kinga!  

Jest tu dużo zwierząt. Jakich? Rozwiążcie zagadki,                      
a wyrazy będące ich rozwiązaniem ułóżcie w kolejności 

alfabetycznej. Utworzą nazwę miejsca, do którego                           

niedługo właśnie ruszamy. 
Pozdrawiam, Nel 
 

Ciekawe, czy i Wy rozwiążecie zagadki naszej 
przyjaciółki. Oto one: 
* Afrykański rekordzista w ziewaniu, 
gdy otwiera szeroko swą paszczę, 
to krokodyl, słoń, antylopa, 
hiena nawet z podziwu mu klaszcze. 
* Jest królem, 
lecz nie w koronie, 
ma grzywę, 
choć nie jest koniem.  
* Pełno jej wokoło 
i robi Ci się wesoło. 
Skacze, broi, miny stroi, 
ludzi wcale się nie boi.  
* Nie chodzi, a pełza, 
syczy groźnie wciąż, 
nie zbliżaj się do niego, 
bo to właśnie … .   

Rozwiązania tych czterech zagadek utworzyły 
nam nazwę MADAGASKAR. 

▲ Madagaskar—wyspa gorąca. 

Tam pewna Madagaskarka przyniosła nam 
list: 

Moi Mili! 
Wyobraźcie sobie, że jesteśmy na Madagaskarze! 

To wielka wyspa u wschodnich wybrzeży Afryki. Leży 
na Oceanie Indyjskim.  

Przebyliśmy wszerz cały kontynent! Powiecie:  
niemożliwe! Ludzie przecież nie potrafią latać!                            
A ja Wam mówię, że potrafią! Lecieliśmy… balonem! 
To taki statek powietrzny, napędzany przez wiatr. 

Nie wyobrażacie sobie, jak piękna jest Afryka z lotu 
ptaka! Te śmigające po sawannach zebry i antylopy, 
lasy równikowe pełne kolorowych papug – cudo!                       
Niedługo znowu wyruszamy dalej. I znowu lecimy 
balonem! Chciałabym polecieć nim z Wami. 

Pozdrawiam, Nel 
PS. Nadmuchajcie balony, a dowiecie się, dokąd 

udacie się dalej. Puśćcie swoje balony z wiatrem! 
Na każdym z naszych balonów była napisana 

jedna litera wyrazu KENIA. Aby odczytać                             
hasło, trzeba było wszystkie balony nadmuchać,                          
a to nie było łatwe! 

Następnie więc przybyliśmy do kenijskiej 
wioski, w której nasza bohaterka ukryła swój list. 

Moi Kochani! 
Przybyliśmy do Kenii – to kraj we wschodniej 

Afryce, przez który przebiega równik.  
Gdyby ktoś mi wcześniej powiedział, że odbędę 

podróż dookoła świata, to bym nie uwierzyła. I Wy też 
ją odbyliście! Już nawet nie bardzo się martwię,                    
że zostałam porwana. Z listami do Was było mi                           
weselej, a i porywacze bardzo dobrze mnie traktowali. 
Teraz powiedzieli, że mnie wypuszczą, jeżeli                              
zatańczycie magiczny taniec radości i mocy                         
przy akompaniamencie bębenków. 

Pozdrawiam, Nel 
 

PS. Gdy będę już wolna, udam się do miejsca,                    
w którym zaczęła się moja podróż znana Wam                             
z książki „W pustyni i w puszczy”. ► 
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WYDARZENIA 

3 

► Gdzie zaczyna się akcja książki „W pustyni                           
i w puszczy”? Oczywiście, w Egipcie! 

Kochani! 
To już mój ostatni list do Was. Szkoda, że nie udało 

nam się spotkać, ale dzięki Wam odzyskałam wolność                     
i mojego najwierniejszego Przyjaciela – Stasia. Mam 
nadzieję, że w przyszłości zyskam też jego miłość, a jeżeli 
tak będzie, zamieszkamy w Polsce i z pewnością Was   
odwiedzę. 

Jestem teraz w Egipcie, w mieście Port Said, nad                     
Kanałem Sueskim. To tu się wszystko zaczęło, lecz                        
jeszcze się nie kończy. Dlaczego? Odpowiedź zapisałam 
Wam w sposób, w jaki często były zapisywane egipskie 
hieroglify. Trzeba czytać od dołu do góry i od prawej do 
lewej strony. 

 

                uinoł          ążó              
                bwęis         rdop 
                ymja          tsej                 
                ktops         eicyż       
 

Kończąc naszą podróż dookoła świata śladem 
Nel, powróciliśmy do Polski. Ułożyliśmy hasło, 
którego fragmenty zbieraliśmy podczas naszej dro-
gi. Jakie to hasło? Odczytajcie na zdjęciu poniżej! 

▲ W pewnej wiosce w Kenii.  

▲ W Egipcie.  

Następnie posililiśmy się pizzą i sokiem                             
pomarańczowym. Jeżeli jednak myślicie, że wcale 
nie spotkaliśmy Nel, to się mylicie! Czekała na nas 
przy wyjściu z Centrum Kultury—przecież                         
obiecała, że spotkamy się w Polsce! 

- Kiedy skończyłam osiemnaście lat, a Staś                                   
– dwadzieścia cztery, pobraliśmy się. Najpierw do śmierci 
mojego ojca mieszkaliśmy w Anglii, a potem wyruszyli-
śmy w długą podróż, aby odwiedzić miejsca, w których 
spędziliśmy najmłodsze lata. Najpierw więc byliśmy                       
w Egipcie, potem w Sudanie, a następnie                          
w Kenii. W mieście Mombasa pod troskliwą opieką władz 
angielskich żył słoń King. Natychmiast mnie poznał                            
i przywitał radosnym trąbieniem. Rozpoznał również                            
naszego Sabę, który przeżył niemal dwukrotnie zwykłe 
psie lata i choć trochę był już niewidomy, towarzyszył 
nam wszędzie.  

Dowiedzieliśmy się tam także, że Kali cieszy się  
dobrym zdrowiem, włada całą krainą na południe                   
od Jeziora Rudolfa i że sprowadził misjonarzy, którzy 
szerzą chrześcijaństwo.  

Po tej ostatniej podróży powróciliśmy do Europy                          
i zamieszkaliśmy wraz z sędziwym ojcem Stasia                          
na stałe w Polsce. 

Wraz z dorosłą już Nel wróciliśmy do naszej 
szkoły. Tam jeszcze się bawiliśmy, oglądaliśmy 
film i wreszcie zmęczeni - zasnęliśmy.  

Następnego dnia przywitał nas słoneczny                  
ranek (na zdjęciu poniżej). ▪ 

fotografie: Mariola Siedlecka 
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„Ten, kto ma w życiu swoje dlaczego, poradzi sobie z jak” -  Friedrich Nietzsche  

   ZE SZKOLNEJ ŁAWKI NA SCENĘZE SZKOLNEJ ŁAWKI NA SCENĘZE SZKOLNEJ ŁAWKI NA SCENĘ   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

fot. Monika Miszczuk 

fot.  

Spotykamy się z Jakubem Ziółkowskim—
absolwentem naszej szkoły, licealistą, aktorem 
filmowym i teatralnym, odtwórcą roli Stasia                      
Tarkowskiego w czasie Nocy ze Stasiem i Nel. 

 

- Jak Pan wspomina naszą szkołę?                                          
Czy często grał Pan w przedstawieniach? 

 

- Szkołę wspominam bardzo dobrze.                                    
Moją wychowawczynią w klasach 4—6 była pani 
Mariola. Nasza klasa często grała w przedstawie-
niach. Jako łącznik biblioteczny występowałem też                              
w inscenizacjach organizowanych przez panią                     
Grażynę. Bycie aktorem bardzo mi podobało                            
i pomyślałem, że właśnie to chciałbym robić.                            
Nawiązałem kontakt z agencją aktorską i udało się. 

 

- Jak Pan zareagował na propozycję zagrania 
Stasia Tarkowskiego? 

 

- To było bardzo miłe i zaskakujące. Wyobraźcie 
sobie, że po kilku latach od ukończenia szkoły, ktoś 
dzwoni tak znienacka i mówi, że chciałby, abym to 
ja właśnie dla Was wystąpił. Ponadto bardzo się 
ucieszyłem z możliwości zagrania Stasia, ponieważ 
film „W pustyni i w puszczy” bardzo mi się                            
podoba, oglądałem go z dziesięć razy.  

 

- W jakich filmach i reklamach Pan już                            
występował? 

 

- Występowałem w serialach: „Barwy szczęścia”,                 
„Klan”,  „Wesołowska i  mediatorzy”, 
„Pielęgniarki”, „Szpital dziecięcy” oraz                                       
w reklamach, na przykład  McDonald’s i Playa.                    
Od niedawna próbuję swoich sił w teatrze                                 
w Warszawie. 

 

- Czy chciałby Pan posiadać jakieś umiejętności 
przydatne w aktorstwie, których Pan jeszcze nie 
posiada? 

 

- Nie umiem śpiewać, ale czy chciałbym                                 
na pewno umieć? Niekoniecznie. Wiadomo,                                     
że fajnie jest, gdy ktoś umie wszystko. Taki zwykły 
śpiew wokalny od śpiewu aktorskiego trochę się 
różni.  Jeżeli jakaś umiejętność, której nie posiadam, 
będzie mi potrzebna, to na pewno zrobię wszystko, 
żeby ją w sobie wykształcić.  

 

- Czy dostał Pan jakąś rolę za granicą? 
- Jeszcze nie, ale kto wie, może kiedyś tak się 

zdarzy? W tym celu na pewno musiałbym                              
doskonalić umiejętność posługiwania się językami 
obcymi.  

 

- Czy miał Pan spotkanie z aktorem, którego                   
Pan bardzo lubi? 

 

- Jeżeli oglądaliście film „Kamienie                                         
na szaniec”, to na pewno pamiętacie aktora, który 
grał rolę „Zośki”. Niedawno zacząłem się z nim 
kontaktować w sprawie warsztatów aktorskich.  

 

- Czy grał Pan kiedyś z jakimś sławnym                       
aktorem? 

 

- Tak, w „Klanie” zdarzyło mi się grać                                   
z panem Grzegorzem Wonsem, w „Barwach szczę-
ścia” grałem z panią Dorotą Kolak.                                 
Poznałem też innych aktorów, na przykład panią 
Annę Marię Wesołowską i panią Kasię Zielińską.  
► 

fot. Mariola Siedlecka 

▲ Spotykamy z Jakubem Ziółkowskim w bibliotece        
szkolnej—czerwiec 2017r. 

Udostępnienie fot.: M. Siedlecka 

▲ Kuba (trzeci od lewej strony) występuje ze swoją klasą 
w szkolnym przedstawieniu wigilijnym „Nie było miejsca 
dla Ciebie”—grudzień 2009 r. 
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

fot. Monika Miszczuk 

► - Czy ma Pan jakąś wymarzoną rolę? 
 

- Nie mam takiej wymarzonej roli. Wkładam we 
wszystko 100%, staram się jak najwięcej                        
nauczyć. Myślę więc, że w obecnej chwili prawie 
każda rola jest dla mnie wartościowa, bo daje mi                            
doświadczenie. Nie marzę o sławie, sama praca         
aktora jest spełnieniem moich marzeń.  

 

- Widziałby Pan siebie raczej jako aktora                    
teatralnego czy filmowego? 

 

- Obydwie te prace są fascynujące na różny                      
sposób. Gdybym miał możliwość, chciałbym grać 
zarówno w serialach, jak i na scenie. 

 

- Gdyby Pan nie mógł zostać zawodowym          
aktorem, to kim by Pan był? 

 

- W tym momencie nie wyobrażam sobie siebie 
w innym zawodzie. Chciałbym ukończyć studia 
aktorskie. 

 

- Czy zdarza się tak, że aktor z powodu                   
choroby nie może zagrać swojej roli? 

 

- Gdy już się podpisze umowę i zaczęło się                         
nagrywać jakieś odcinki, to nie ma możliwości                           
zrezygnowania.  

Nawet jak się jest chorym, to trzeba zagrać 
zdrowego. Czasami daje się przełożyć sceny                     
na inny termin, ale powodem do tego nie może 
zwykłe przeziębienie czy grypa.  

Zdarzyło mi się grać z aktorem, który miał 
czterdzieści stopni gorączki, a podczas oglądania 
odcinka na ekranie w ogóle nie było tego widać. 
Jednak właśnie przez chorobę zrezygnowałem                  
z propozycji zagrania w serialu „Bodo”. 

 

- Czy ma Pan dziewczynę? 
 

- Nie mam. Nauka i praca pochłania mi cały 
czas. Wstaję o 6.00 rano, jadę do szkoły, potem po 
południu albo casting, albo próba, albo warsztaty.  
Cały czas coś robię. Nie mam czasu, aby wyjść 
gdzieś ze znajomymi. Obowiązków jest na tyle                    
dużo, że trzeba zrezygnować z czegoś dla czegoś. 

 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy 
Panu sukcesów w nauce i w pracy! ▪ 

 

Jeżeli macie pytania do naszego rozmówcy, 
piszcie: diamir72@o2.pl 

ANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHUANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHUANEGDOTY Z AKTORSKIEGO FACHU   

Nie ma chyba aktorki czy aktora, któremu                                  
na scenie, planie filmowym czy po prostu                                    
w codziennym życiu nie przydarzyło się coś                        
zabawnego.  
 

☺ Ulubiona anegdota aktorki Krystyny                    
Sienkiewicz to ta związana z nazwiskiem.  

- Nazwisko mam po Henryku, ale na dobre imię 
sama pracuję.  

- Kiedyś występowałam w takim programie 
"Tingel-Tangel". Przy fortepianie siedział Krzysztof 
Komeda--Trzciński. Gwiazdą była Sława                              
Przybylska. Ja byłam nieznaną wówczas osóbką,                   
z jedną piosenką w programie, napisaną dla mnie 
przez Agnieszkę Osiecką. Po koncercie podszedł                    
do mnie jakiś mężczyzna o nieskomplikowanym 
umyśle, jak się okazało. I zapytał:  

- Co pani jest?  
Ja na to:  
- Nic mi nie jest, dobrze się czuję.  
Niezrażony ciągnął dalej:  
- Ale co pani jest jak, na przykład Sława                         

Przybylska?  
Więc ja mu mówię:  
- Sienkiewicz.  
A on:  
- To nie był jednak facet? 

☺ Kopalnią anegdot jest Janusz Gajos.          
Prawdziwy mistrz opowiadania.  

- Pojechałem do Krakowa, żeby nagrywać 
„Opowieści Hollywoodu”. Reżyserował to Kazio 
Kutz. W którąś niedzielę umówiłem się z kolegą. 
Nie znałem dobrze miasta. A chciałem dotrzeć    
do ulicy Świętego Jana. Zobaczyłem więc dwóch 
takich, których określa się mianem meneli.                            
Dżentelmeni ci byli lekko wczorajsi.  

- Panowie, jak dojść na tę ulicę? - spytałem 
grzecznie. Wskazali drogę. Pięknie podziękowa-
łem. I przeszedłem na drugą stronę ulicy. Nagle 
słyszę, że jeden z nich biegnie za mną.  

- Przepraszam, pan Gajos? - pyta lekko                            
zdyszany.  

- Tak - odpowiadam, zadowolony, że jestem 
popularny nawet w tym środowisku. I zaraz                      
słyszę...  

- Mistrzu… - to mnie jeszcze bardziej                           
podbechtało. Ale dalej już było tak: - Mistrzu, daj 
pan stówkę. Tak nas suszy. 

 
Czytaj więcej: http://www.gloswielkopolski.pl/
a r t y k u l / 3 9 4 5 9 3 , a n e g d o t y - z - a k t o r s k i e g o -
fachu,2,id,t,sa.html 
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„Nie sztuka strzelać do celu, gdy cel jest” - Stanisław Jerzy Lec 

   STRZELAĆ JAK STAŚ TARKOWSKI...STRZELAĆ JAK STAŚ TARKOWSKI...STRZELAĆ JAK STAŚ TARKOWSKI...   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

▲ Pan Marian objaśnia nam obsługiwanie broni wiatrowej. 

▲ „Cóż to dla mnie lew!” 

▲ Nasza współczesna Nel radzi sobie z bronią nie gorzej 
niż „Staś”. 

fot. Monika Miszczuk 

fot. Monika Miszczuk 

fot.  

Natomiast wieczorem w Wigilię, gdy na niebie                        
pokazała się pierwsza gwiazda, w namiocie pana                           
Rawlisona zajaśniało setkami świeczek drzewko                          
przeznaczone dla Nel. Choinkę zastępowała wprawdzie 
tuja wycięta w jednym z ogrodów El-Medine, niemniej 
jednak Nel znalazła między jej gałązkami mnóstwo                      
łakoci i wspaniałą lalkę, którą ojciec sprowadził dla niej    
z Kairu, a Staś swój upragniony sztucer angielski.                    
Od ojca dostał przy tym ładunki, rozmaite przybory  
myśliwskie i siodło do konnej jazdy. Nel nie posiadała się 
ze szczęścia, a Staś, lubo sądził, że kto posiada prawdzi-
wy sztucer, powinien posiadać i odpowiednią powagę, 
nie mógł jednak wytrzymać — i wybrawszy chwilę,                      
w której koło namiotu było pusto — obszedł go wokoło 
na rękach. Sztukę tę, uprawianą mocno w szkole w Port-
Saidzie, posiadał w zadziwiającym stopniu i nieraz bawił 
nią Nel, która zresztą zazdrościła mu jej szczerze.                      
(„W pustyni i w puszczy”) 

 

W upalne czerwcowe popołudnie spotykamy 
się z p. Marianem Ogrodzkim—nauczycielem 
edukacji dla bezpieczeństwa w Zespole Szkół                    
im. Melchiora Wańkowicza w Błoniu. 

Naszym zamiarem jest nauczyć się strzelać                      
z broni wiatrowej.  

- W naszej szkole są klasy mundurowe, które 
naukę strzelania mają w programie nauczania—
mówi p. Marian Ogrodzki.—W edukacji dla                   
bezpieczeństwa, którą Wy już będziecie mieć                  
w ósmej klasie, też są zawarte elementy strzelania. 

Najważniejsze jest nasze bezpieczeństwo.               
Postępujemy tak, aby ani sobie, ani nikomu inne-
mu nie zrobić krzywdy. Gdy strzelają dwie osoby 
naraz, po wykonaniu swoich strzałów nie mogę iść 
zobaczyć, jak wcelowałem do tarczy, bo kolega            
może w tym momencie strzelać i mnie przypadko-
wo postrzelić. Czekam, aż wystrzeli on wszystko. 
Po zakończeniu strzelania naciągam wiatrówkę, 
aby potem niechcący nie wystrzeliła. 

Celujemy z odległości dziesięciu i pół metra. 
Czym dłużej się mierzy, tym gorszy jest strzał,                    
z tego powodu, że bardziej męczy się nam oko                    
i ręka.  

Dowiadujemy się, jak ładować broń,                              
jak celować, jak oceniać swoje trafienia. 

- W sytuacji, gdy nie jesteśmy w stanie                    
stwierdzić, czy otwór po strzale jest na polu                       
białym, czy czarnym, oceniamy na korzyść                   
zawodnika.  

Jak się okazało, nasza nauka strzelania                                
„nie poszła w las”… ▪ 

 

fot. Mariola Siedlecka 
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23 czerwca odbyło się uroczyste rozdanie świadectw. 

DO WIDZENIA, NASZA SZKOŁO!DO WIDZENIA, NASZA SZKOŁO!DO WIDZENIA, NASZA SZKOŁO!   

3 

▲ Podczas uroczystości dla klas I i II honorowymi gośćmi byli: 
p. Zenon Reszka—burmistrz Błonia i p. Kinga Gajewska—
poseł na Sejm RP. 

▲ Klasa 5b uzyskała najwyższą średnią ocen w szkole: 4,57. 
Gratulujemy! 

▲ Jedna z klas trzecich odchodzących do SP4—tu z obecną 
wychowawczynią p. Bożeną Bogucką i z nową—p. Sylwią 
Nowicką. 

▲ Klasa 5a zajęła II miejsce pod względem średniej ocen: 
4,47, zaś Janka Paradowska najwyższą w szkole: 5,67. 

▲ Klasa 6f zajmuje IV miejsce w rankingu ocen. Jest tu 
dwoje rekordzistów ze śr. 5,67. To Ala Jajor i Piotr Rajczak.   

▲ Klasa 4c uzyskała niewiele niższą średnią ocen od 5a: 4,46. 
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„Być mądrym życiowo, to znaczy czynić taki wybór celów, aby nie utraciły one swej wartości,                                                                               
z chwilą, gdy zostały osiągnięte” - Stefan Czosnowski 

NAJWAŻNIEJSI BYLI UCZNIOWIE...NAJWAŻNIEJSI BYLI UCZNIOWIE...NAJWAŻNIEJSI BYLI UCZNIOWIE...   

3 

▲ 23 czerwca Pani Ewa Samsel otrzymała Honorowy Tytuł 
„Przyjaciela Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu”.  

▲ Pani wicedyrektor ten Honorowy Tytuł niejednokrotnie 
(wspólnie z p. dyr. A. Cyranowicz) przyznawała innym  
Osobom zasłużonym dla naszej szkoły. Na zdjęciu                       
otrzymuje go burmistrz Błonia p. Zenon Reszka 30 maja 
2015 r. 

23 czerwca oficjalnie pożegnaliśmy Panią                       
wicedyrektor Ewę Samsel, która po czterdziestu 
latach pracy odchodzi na emeryturę.  

Pani Ewa Samsel w naszej szkole pracowała 
dwadzieścia lat, od osiemnastu była wicedyrekto-
rem. Udzieliła niewielu wywiadów, ale z tych                              
przeprowadzonych zarówno dla „Naszych Spraw                            
i Sprawek”, jak też dawniej dla gazetki 
„Korczakowcy”, wyłania się jej obraz—pełen  ciepła 
i serdeczności. Uczniowie byli dla niej na pierw-
szym miejscu. W jednym z wywiadów powiedziała:  

To zawsze Wy byliście najważniejsi. Z otwartymi 
ustami poznajcie świat, chłoniecie wszystkie nowości, 
szybciej dostrzegacie to, czego my nie widzimy. I to jest 
fascynujące, i dlatego fajnie jest z Wami współpracować.  

Największym autorytetem dla Pani Ewy i posta-
cią historyczną, z którą chciałaby spędzić przynajm-
niej jeden dzień, jest św. Jan Paweł II. Nie ma się 
więc czemu dziwić, że jedną z jej ulubionych                           
książek jest ta, która dotyczy życia Papieża—
Polaka— „Byliśmy z nim”, a to co chciałaby zmienić 
w świecie, to zamienić wrogość między ludźmi na 
dobro.  

Pani wicedyrektor uczyła języka polskiego.                    
Dlaczego akurat tego przedmiotu?  

To bardzo trudne pytanie. Najbardziej chyba dlatego, 
że lubię czytać, poznawać nowych bohaterów, analizować 
tekst. Ponadto zawsze troszczyłam się o poprawność                
wymowy  i tzw. obycie w świecie. 

Jakie wydarzenie z dzieciństwa najbardziej 
utkwiło w pamięci Pani wicedyrektor? 

Pamiętam, że kiedyś zapomniałam wziąć lektury, była 
to „Lalka” Bolesława Prusa. Moim nauczycielem był        
dyrektor szkoły. Kazał mi pójść do domu po książkę.                     
Do szkoły chodziłam pieszo około czterech kilometrów                     
w jedną stronę.                         

Kiedy wróciłam z książką, moja klasa już skończyła 
lekcje. Zanim opuściłam budynek, dostałam jeszcze 
drewnianą linią kilka łap i to chyba najbardziej                            
pamiętam. 

Jak myślicie, co Pani wicedyrektor lubiła robić, 
gdy była w naszym wieku? 

Byłam molem książkowym i domatorką. Ciągle się 
kręciłam wokół domu, ogródka, rodziny. Rzadziej                 
chodziłam na pobliskie jezioro. Niezbyt często spotyka-
łam się koleżankami. Pochodzę ze wsi, domy były tam 
od siebie dość oddalone, najbliższa koleżanka mieszkała 
ode mnie ponad kilometr.  

Jednym z marzeń Pani Ewy Samsel jest podróż 
do słonecznej Hiszpanii. Kto wie, może teraz je 
zrealizuje?... ▪ 
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„Jeśli istnieje książka, którą bardzo chciałbyś przeczytać, ale nie została jeszcze napisana, to musisz napisać ją sam” - Toni Morrison  

ONI NAPISALI WŁASNE KSIĄŻKIONI NAPISALI WŁASNE KSIĄŻKIONI NAPISALI WŁASNE KSIĄŻKI   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

▲ Laureaci tytułu „Srebrnej książki” - wśród nich aż                      
siedmioro uczniów naszej szkoły. 

▲ Nasi Młodzi Literaci. 

▲ Uczniowie, którzy otrzymali wyróżnienia w trzech                           
kategoriach: edytorskiej, literackiej i plastycznej. 

fot. Aneta Domuracka 

fot. Aneta Domuracka 

Finał XVI Powiatowego Konkursu Czytelni-
czego „Wydajemy Własną Książkę” odbył się                     
7 czerwca  w sali widowiskowej Centrum                       
Kultury w Błoniu.  

W tegorocznej edycji konkursu wzięło udział 
176 uczniów, którzy wykonali  153  prace.  

W konkursie uczestniczyło osiemnaścioro 
uczniów naszej szkoły.  

Wśród uczniów SP2 tytuły Srebrnej Książki 
otrzymali: Bartosz Leszko, Aleksandra Potocka, 
Joanna Dłuha, Weronika Trzcińska, Bartek                      
Suchorab, Julia Miszczak i Weronika Lichman. 

Dyplomy Młodego Literata należą do Michała 
Firsiuka, Wiktorii Scencelek, Mateusza                                  
Kobiereckiego, Łukasza Mulawy i Kacpra                         
Stępniaka. 

Wyróżnienie w trzech kategoriach:                                       
edytorskiej, literackiej i plastycznej otrzymał                      
Paweł Miszczuk.  

Wyróżnienia w dwóch kategoriach przypadły 
Jakubowi Przygodzie, Paulinie Nowickiej, Oliwii 
Karaś i Lidii Barciak. 

Jak widać, aby napisać własną książkę, nie 
trzeba być zawodowym pisarzem. Wystarczy 
umieć… pisać. Aby jednak być dobrym w tym,                     
co się robi, trzeba też dużo czytać i tym samym 
wzbogacać własne słownictwo i rozwijać                        
wyobraźnię.  

Każda droga, również literacka, zaczyna się od 
pierwszego kroku. Być może z naszych uczniów 
wyrośnie drugi Henryk Sienkiewicz lub Wisława 
Szymborska? ▪ 

fot. Aneta Domuracka 

▲ Jakub, Oliwia, Paulina i Lidka wśród uczniów, którzy 
otrzymali wyróżnienia w dwóch kategoriach. 

fot. Aneta Domuracka 
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„Szanse nigdy nie ulegają zatraceniu. Jeśli Ty ich nie wykorzystasz, wykorzysta je ktoś inny” - przysłowie chińskie  

JEDNA Z NAJLEPSZYCH GAZETEK MAZOWSZA!JEDNA Z NAJLEPSZYCH GAZETEK MAZOWSZA!JEDNA Z NAJLEPSZYCH GAZETEK MAZOWSZA!   

3 

Jak już wiecie ze strony internetowej szkoły,                      
nasza gazetka zajęła trzecie miejsce w Konkursie                                
na Najlepszą Gazetkę Szkolną województwa                           
mazowieckiego. 

Rozdanie nagród odbyło się w sobotę 10 czerwca 
w Gimnazjum nr 164 w Warszawie przy okazji                   
Pikniku Rodzinnego. Każdy z naszych dziennikarzy 
otrzymał dyplom imienny, a redakcja wzbogaciła 
się o książki na temat dziennikarstwa. 

Pogoda dopisała, a gimnazjaliści przygotowali 
konkurencyjne stoiska z różnymi atrakcjami 
(przyznam się, że swój głos oddałam na pyszne                   
domowe babeczki). 

Zdjęcia z Pikniku można obejrzeć na stronie 
Gimnazjum w Galerii (http://www.gim164.edu.pl/
galeria/pokaz/244) 

 

Marysia Wodnicka (6f) 
☺ Rozmawiają dwaj dziennikarze, którzy                  
pracują w konkurencyjnych gazetach. 

Jeden z nich mówi: 
- Wiesz, wczoraj kupiłem waszą gazetę.  
Na to drugi uradowany: 
- Ach, to byłeś ty… 
 

☺ Dziennikarz pyta marynarza: 
- Więc to pan jest tym jedynym marynarzem,  

który uratował się z zatoniętego statku? 
- Tak. A jak się pan uratował? 
- Byłem wtedy na urlopie.  

 

☺ Dziennikarz pyta znanego aktora: 
- Kogo uważa pan za największego artystę? 
- No cóż, jest nas kilku. 
 

Źródło: internet 

▲ Marysia odbiera nagrodę dla redakcji za 3 miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie na Najlepszą Gazetkę Szkolną. 

UŚMIECHNIJ SIĘ! 
☺ Redaktor naczelny gazety mówi do początkują-
cej dziennikarki: 

- Pani artykuł przypomina mi hiszpańską corridę. 
- Jak to? Dlaczego corridę? 
- Bo są w nim same byki… 
 

☺ Pali się dom. Fotoreporter miejscowej gazety 
pcha się do przodu. Strażak nie chce go                            
przepuścić. 

Zdenerwowany fotoreporter mówi do niego: 
- Panie, ja przecież muszę zrobić zdjęcie                                   

do reportażu! 
Na to strażak: 
- Nie potrzeba! Jutro Pan sobie zobaczy w gazecie! 

fot. Justyna Wodnicka fot. Justyna Wodnicka 

fot. Justyna Wodnicka 
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

fot. sp2blonie.edupage.org 

Mała, smutna                 
królewna…! 

W dniach 9—11 czerwca odbywały się Dni Błonia. 

XIX DNI BŁONIAXIX DNI BŁONIAXIX DNI BŁONIA   

WYSTĘPY UCZNIÓW SP2 

Przez trzy dni bawiliśmy się, korzystając                       
z bogatej oferty sportowej, rozrywkowej                                 
i kulturalnej.  

W piątek odbyły się Kopernikalia zorganizowa-
ne przez SP1. W sobotę bawiliśmy się w stylu                       
hawajskim. Na najmłodszych czekała piaszczysta 
plaża, a słońce prażyło podobnie jak w Honolulu. 
Tego dnia na placu za Parkiem Bajka odbyło się też 
uroczyste wbicie pierwszej łopaty pod budowlę 
Centrum Sportu. Wieczorem na scenie przy CK 
wystąpiła gwiazda Dni Błonia—Doda. 

Niedzielne świętowanie rozpoczęły poranne 
zawody wędkarskie na Gliniankach, potem                        
odbywały się turnieje piłki siatkowej oraz nożnej. 
Po południu na trasę wyruszyli zawodnicy Błoń-
skiego Biegu Ulicznego im. Zygmunta Karlickie-
go. Na scenie głównej zaprezentowali się                                
uczniowie—w programie tanecznym wystąpiły 
dzieci z czterech klas z naszej Szkoły, a Emilka 
Quinones—Kulisz zaśpiewała piosenkę o małej, 
smutnej królewnie… ▪ 
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WYDARZENIA 

„Jeśli możesz o tym marzyć, znaczy, że możesz też to zrobić” - Brian Tracy 

CZY W NASZYM MIEŚCIE TRZEBA COŚ ZMIENIAĆ?CZY W NASZYM MIEŚCIE TRZEBA COŚ ZMIENIAĆ?CZY W NASZYM MIEŚCIE TRZEBA COŚ ZMIENIAĆ?   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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fot. Monika Miszczuk 

fot.  
fot. Wojciech Hrydzewicz 

▲ Park Bajka znajduje się w pierwszej dziesiątce najlepszych 
placów zabaw w Warszawie i okolicach.  

Na początku czerwca przeprowadziliśmy 
wśród mieszkańców Błonia sondę na temat 
tego, co się im podoba w naszym mieście,                     
a co nie; co warto by zmienić. Podajemy                 
odpowiedzi, które pojawiały się najczęściej. 

 

- Co się Pani/Panu podoba w Błoniu? 
- Wszystko! Nie ma nic, co by mi się nie                      

podobało.  
- Jest cicho, spokojnie. 
- Każdy może znaleźć tu coś dla siebie. 
- Ludzie są bardzo mili i sympatyczni. 
- Najbardziej podoba mi się Park Bajka,   

fontanna na Rynku, Ratusz. 
- W Błoniu jest wiele pięknych zabytków, 

które warto poznawać. 
- Nasze miasto bardzo ładnie się rozwija, 

jest coraz piękniejsze. 
- Cieszę się, że w Błoniu powstanie                      

Centrum Sportu z basenem. 
 

- Co warto byłoby zmienić w naszym                        
mieście? 

- Chciałabym, aby w Błoniu było bardziej 
czysto i aby było więcej zieleni i kwiatów. 

- Nie podoba mi się, że ludzie nie sprzątają 
po swoich psach. 

- Przydałyby się ścieżki rowerowe. 
- Należy zlikwidować korki na drogach.  
- Nad torami kolejowymi przydałby się 

wiadukt.  
- Chciałbym, aby tiry nie przejeżdżały 

przez miasto. ▪ 

„TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO, ALE BĘDZIE SAN FRANCISCO…” 

▲ Teren przy Parku Bajka przed rozpoczęciem budowy  
Centrum Sportu. 

▲ Tak ma wyglądać nowoczesne, błońskie Centrum Sportu. 

fot. Facebook/Zenon Reszka fot. Facebook/Zenon Reszka 

Dzień Dziecka 

2017 

fot. Antranias/pixabay.com.  

▲ W Błoniu ma powstać ponad trzynaście kilometrów nowych 
tras rowerowych. 
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„Być człowiekiem to właśnie być odpowiedzialnym” -  Antoine de Saint-Exupéry 

PILNUJCIE SWOICH PSÓW!PILNUJCIE SWOICH PSÓW!PILNUJCIE SWOICH PSÓW!   

3 

▲ Właściciel psa jest za niego odpowiedzialny.  

fot. Monika Miszczuk 

fot.  

Kilka tygodni temu, na mojej ulicy, pogryzł 
mnie pies. Po jakimś czasie dziury po zębach                    
zagoiły się, niestety—pozostał lęk. Od tamtej                      
pory długo nie wychodziłem sam na ulicę.                          
Rodzice regularnie namawiali mnie, żebym                        
przezwyciężył lęk. Zapewniali, że nie każdy pies 
gryzie. 

Pewnego dnia jadę rowerem do szkoły                                
i patrzę—biegnie pies. Myślę, aby tylko szybko 
go minąć! Na szczęście—udaje się. Po chwili                   
spotykam dwóch kumpli z ulicy z drugim psem. 
Zauważam, że nie ma on jednej łapy. Okazuje się, 
że niedawno tak bardzo pogryzły go inne psy,                 
że pozostałe strzępy łapy trzeba było mu ampu-
tować. 

Chciałbym, aby ta historia była apelem                       
do wszystkich właścicieli psów, aby pilnowali 
swoich pupili i nie wypuszczali ich z podwórek. 

Myśl, że mam trochę grubsze i mocniejsze                   
kości niż pies, nie bardzo mnie pociesza.  

 

 

Michał Gawart (4c) 

   STO LAT BŁONIANKI!STO LAT BŁONIANKI!STO LAT BŁONIANKI!   

 

fot. CC0 Public Domain  

Klub Sportowy „Błonianka—Błonie” został                   
założony w 1917 roku. Swoją działalność datuje od 
dnia 6 sierpnia 1919 roku, kiedy to został rozegrany 
pierwszy mecz towarzyski. Pracowało w nim wielu 
znanych trenerów i sportowców, jak: Andrzej                       
Zamilski, Jerzy Woźniak, Stanisław Hachorek i Jerzy 
Engel. 

▲ Drewniana trybuna Stadionu Sportowego im. Marszałka                     
Piłsudskiego, wybudowana przy ul. Legionów w 1929 r.,                                    
za kadencji burmistrza Jana Kulisiewicza.  

fot. Remedu Domena Publiczna 

W kwietniu b.r. został uroczyście otwarty                     
nowy budynek Stadionu Sportowego, a 25 czerw-
ca świętowaliśmy stulecie „Błonianki–Błonie”. 
Obchodom towarzyszyły zabawy i konkursy 
sportowe dla dzieci, pokazy freestyle football,          
mecze, turniej o Puchar 100-lecia oraz występ                 
zespołu „Horus”. ▪ 

▲ Mecz Błonianka II—Wrzos Międzyborów. W tle nowy 
budynek błońskiego Stadionu Sportowego. 

fot. Facebook/Klub Sportowy Błonianka–Błonie 
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W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 Odbywają się ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia pozalekcyjne                                                                                      
w ramach projektu „Nauka bez tajemnic”. 

Uczniowie klasy 3a biorą udział w wycieczce edukacyjnej „Od uprawy do potrawy”                                               
do sklepu Tesco w Warszawie. 

Uczniowie klas pierwszych zostają uroczyście pasowani na Czytelników Biblioteki Szkolnej. 

fot. sp2blonie.edupage.org 

Telewizja „Korczak TV” 

Koło historyczne 
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ROK W OBIEKTYWIEROK W OBIEKTYWIEROK W OBIEKTYWIE   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

▲ WRZESIEŃ 2016. Sztandar naszej szkoły zostaje                                    
odznaczony Krzyżem Zasługi PCK III klasy. 

▲ PAŹDZIERNIK 2016. Noc z Astrid Lindgren kończy  
bardzo intensywny Miesiąc Bibliotek Szkolnych. 

▲ LISTOPAD 2016. Świętujemy dziewięćdziesiątą ósmą                       
rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 

▲ GRUDZIEŃ 2016. Przeżywamy „matematyczny zawrót 
głowy”. 

▲LIPIEC 2016. Organizujemy dwa pierwsze turnusy                           
półkolonii. Tu: dzieci z turnusu organizowanego przez Stowa-
rzyszenie „O Uśmiech Ucznia”. 

▲SIERPIEŃ 2016. Półkoloniści z drugiego turnusu                        
przeżywają swoje przygody i udzielają wywiadu                                  
w Centrum Nauki Kopernik. 

► 
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

▲ MARZEC 2017. Świętujemy początek wiosny. ▲ KWIECIEŃ 2017. Burmistrzowie z różnych stron Polski 
zwiedzają naszą szkołę. 

▲ MAJ 2017. Nasi reprezentanci zmagają się z polską ortografią 
podczas VI Powiatowego Konkursu Ortograficznego. 

▲ CZERWIEC 2017. Bawimy się podczas Dwójkowego 
Dnia Integracji. 

▲ STYCZEŃ 2017. Mieszkańcy Błonia oddają głosy na „Ogród 
dydaktyczny przy Szkole Podstawowej nr 2”. 

▲ LUTY 2017. Do naszej szkoły przybywają studenci                         
z Gruzji i Indonezji.                                                                    ► 

Cały rok obfitował w mnóstwo ważnych i ciekawych                          
wydarzeń. Nasz wybór Wydarzenia Miesiąca jest bardzo 
subiektywny. 

Co  Wy uznalibyście za najważniejsze wydarzenie                      
danego miesiąca? Piszcie: diamir72@o2.pl. 

► 
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CZAS NA KOMIKS 

Wymyśliła i narysowała Marysia Wodnicka. 

PRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKIPRZYGODY SUPER MARCHEWKI   
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

NAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W EUROPIENAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W EUROPIENAJPIĘKNIEJSZE MIEJSCA W EUROPIE   

Nagrodę od naszej Redakcji za systematyczne, comiesięczne przekazywanie rozwiązań łamigłówek publikowa-
nych na łamach „Naszych Spraw i Sprawek” otrzymał Pan Adam Biskupski. Jeszcze raz serdecznie gratulujemy! 

Rozwiąż łamigłówkę. Odczytaj hasło. 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania  łamigłówki „Czy znasz warszawskie muzea?”: 

       1  N I  E   P O  D  L  E  G  Ł  O  Ś  C  I  

           2  N  A R  O  D  O  W  E          

            3  Ł  A  Z  I E  N  K  I        

           4  B  A R  B  A  K  A  N          

             5  C  Z A  R                

   6 N  U  R  K  O   W A  N  I  A              

         7  Ł  O  W I E   C  T  W  A         

         8  K  S  I Ą  Ż  K  I              

         9  P  O  L I  C  J  I              

          10  H  A R  C  E  R  S  T  W  A      

         11  E T   N O  G  R  A  F  I  C  Z  N  E  

   12  U  T  R  A  C  O N  E                 

         13  K O   W A  L  S  T  W  A          

 14  K O  P  E  R  N  I  K                    

       15  L  A L  E K               

        1                          

     2                              

            3                     

             4                    

   5                                

     6                             

       7                            

 8                                 

             9                      

            10                    

   11                               

 12                                  

             13                       

1—Kraina Wielkich Jezior. Duma Polaków. 
2— Jednym z miast, które najbardziej przyciąga do niej 
turystów, jest Dubrownik. 
3—Zagubiona w północnej mgle wulkaniczna wyspa, 
przyrodniczy raj. 
4—Jest jednym z najpiękniejszych mórz na świecie.                                 
Jego nazwa pochodzi od imienia mitycznego króla Aten - 
Egeusza.  
5—Zielona wyspa św. Patryka. 
6—Jedno z jej najpiękniejszych miast to Barcelona. 
7—Państwo słynące z wiatraków i pysznych serów. 

8—Najwyższe szczyty Tatr i sympatyczni ludzie,                              
z którymi nietrudno się nam porozumieć to …  
9—Miasto na Dolnym Śląsku ze słynnym Kościołem 
Pokoju.  
10—Słynne miasto zbudowane na Morzu Adriatyckim. 
11—Włoska wyspa, romantyczne plaże, liczne zabytki. 
12—Na tle Wielkiej Brytanii wyróżnia się oszołamiają-
cymi krajobrazami, jeziorami, rzekami, zamkami. 
13—Leży we Włoszech. Cel tysięcy turystów, słynie                                   
z malowniczo położonych miasteczek. Jej stolicą jest 
Florencja. 
 

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

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2016/2017 tworzona jest w ramach projektu  
pn. „NAUKA BEZ TAJEMNIC – wsparcie uczniów                     
z terenu gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania 
opartego na metodzie eksperymentu”, realizowanego 
w ramach RPO WM 2014-2020.  

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

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

   

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

   

„Nigdy nie zapominaj najpiękniejszych dni twego życia!                                                                                                                    
Wracaj do nich, ilekroć w twoim życiu wszystko zaczyna się walić”. 

Phil Bosmans 

NA ZAKOŃCZENIE 

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

Zastrzegamy sobie prawo do skracania                             
i zmian w przekazanych tekstach oraz do nadawania  
tytułów.  

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

Kontakt z opiekunem redakcji możliwy jest także 
p o p r z e z  s e r w i s  s p o ł e c z n o ś c i o w y : 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktorka naczelna: Marysia Wodnicka  

Zespół redakcyjny: Gabrysia Burzyńska, Kacper Ćwiek, Joasia Dłuha, Michał Firsiuk, Michał 
Gawart, Ula Jagodzińska, Ola Kamińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki,                                       
Milena Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska,                      
Piotr Siedlecki                     

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

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

 
 

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

Jak się nazywa osoba przedstawiona                           
na zdjęciu? 

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

Podajemy rozwiązanie majowej zagadki                               
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia Stasia i Nel—
bohaterów powieści H. Sienkiewicza „W pustyni                 
i w puszczy”. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 


