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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE :  
  

3 Hej, Pieniny! 

4 Ogrodzieniec—Energylandia—Wadowice 

5 Z dziennika Mateusza z 5c 

7 Noc Muzeów 

8 Noc w okupowanej Warszawie 

10 Takim byłeś Człowiekiem! 

11 W wielkim skrócie 

13 Nie tylko o kurczakach 

13 Uśmiechnij się! 

14 Orła cień 

15 Wymień stare urządzenia na roślinę do sadzenia! 

15 Przyroda okiem kamery 

16 Przygody Super Marchewki  

17 Czy znasz warszawskie muzea? - łamigłówka 

18 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
Zdjęcie górne: Pan Jakub z uczestnikami koła                                 
historycznego w Warszawie w czasie Nocy Muzeów                       
(fot. S. Borkowska) 
Zdjęcie dolne po lewej stronie: Szafranówkę zdobyli 
tylko najwytrwalsi! - podczas zielonej szkoły w Pieninach 
klasy 6e i 6f (fot. udostęp. M. Cybulska) 
Zdjęcie dolne po prawej stronie: Wyjście na nocną grę 
terenową w Białym Dunajcu podczas zielonej szkoły      
klasy 5b i 5c (fot. M. Miszczuk) 

 

Witajcie w majowym numerze naszej                              
ulubionej gazetki szkolnej! 

Tym razem tematem przewodnim                             
uczyniliśmy nasze zielone szkoły i noce                             
muzealne. 

Klasa 6e i moja 6f były na pięciodniowej                      
wycieczce w Pieninach. Było bardzo zimno,                  
ale warto było pojechać, ponieważ polskie góry 
są przepiękne! 

Klasy 5a i 5d odwiedziły Ogrodzieniec,                                  
Energylandię i Wadowice. Ciekawe, czy wraca-
liście do domu z torbami pełnymi słynnych         
papieskich kremówek? 

O zielonej szkole klasy 5b i 5c opowie Wam 
Mateusz. Tam to się działo! 

Pan Jakub Bargieł zabrał chętnych z kółka 
historycznego na majową Noc Muzeów, a pan 
Leszek Kosakowski opowiedział nam o Nocy      
w dawnym Banku Polskim w Warszawie.               
Zobaczcie zdjęcia i wybierzcie się koniecznie                       
w przyszłym roku (jeżeli teraz nie byliście)! 

W progi SP2 zawitała pisarka—p. Agnieszka 
Olszanowska. Miło wspominamy jej wizytę. 
Może ktoś już przeczytał wszystkie jej książki                      
i zechce podzielić się z nami ich recenzją?                     
Zachęcamy!  

Na koniec numeru bardzo ważne                                            
przyrodnicze tematy. Pani Dominika                                    
Olszewska opowiedziała nam orłach                                     
w Kampinoskim Parku Narodowym, a także                                       
—podczas Pikniku Ekologicznego —
wymienialiśmy stare urządzenia na roślinę                              
do sadzenia. A kto wygrał konkurs filmowy 
„Przyroda okiem kamery”? Na pewno                          
nie zgadniecie! 

Czeka na Was nowa łamigłówka, komiks                      
o Marchewce oraz zagadka fotograficzna. 

Zapraszam do lektury! 
 

Redaktorka naczelna: 
Marysia Wodnicka 

▲ Dziennikarze w akcji! 

fot. Mariola Siedlecka 
fot. Jakub Bargieł  

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Dziękuję chwili, która zaprowadziła mnie na początek drogi, którą idę dotychczas;                                                               
drogi, która jest najpiękniejszą z dróg życia, drogi wśród gór…”.  Krzysztof Wielicki 

HEJ, PIENINY!HEJ, PIENINY!HEJ, PIENINY!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

Na początku maja uczniowie klas 6e 
i 6f wybrali się na pięciodniową                            
zieloną szkołę w Pieniny.  

Czekały ich cztery dni górskich                   
wędrówek, dlatego wycieczkę rozpoczę-
li od wizyty u królowej Kingi w Kopalni 
Soli w Bochni.                                    

Podczas kolejnych dni weszli na Trzy 
Korony, po czym podziwiali zdobyty 
szczyt ze spływu przełomem Dunajca, 
wędrowali przepięknym Wąwozem   
Homole, poczuli uzdrawiającą moc wód 
leczniczych w Szczawnicy. Co wytrwalsi 
zdobyli kolejny szczyt - Szafranówkę.  

Po słowackiej stronie Tatr szli                     
szlakiem wodospadów i podziwiali 
piękne formy naciekowe w Jaskini                  
Bielańskiej. Na zakończenie odwiedzili 
Ojcowski Park Narodowy. Było warto!  

 

Marta Cybulska  (nauczyciel) 

▲ Wizyta u świętej Kingi. 

▲ W drodze na Trzy Korony. 

▲ Na spływie Dunajcem. ▲ Widok na Trzy Korony jest przepiękny!  
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OGRODZIENIECOGRODZIENIECOGRODZIENIEC———ENERGYLANDIAENERGYLANDIAENERGYLANDIA———WADOWICEWADOWICEWADOWICE   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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Dzień 3: WADOWICE—RYNEK I DOM RODZINNY JANA PAWŁA II 

Dzień 2: ENERGYLANDIA 

Dzień 1: OGRODZIENIEC—ZAMEK I PARK MINIATUR 

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

Dokąd pojechali uczniowie klasy 5a i 5d? 

fot. Krzycho CC BY –SA 3.0 fot. Jakub Hałun CC BY-SA 3.0 

fot. Aphopis4 CC BY-SA 3.0 fot. Mariusz Swornóg CC BY-SA 3.0 

fot. Mariola Siedlecka fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Żyj według życiorysu, który chciałbyś sobie napisać”.  Aleksander Kumor 

Z DZIENNIKA MATEUSZA Z 5CZ DZIENNIKA MATEUSZA Z 5CZ DZIENNIKA MATEUSZA Z 5C   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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8 maja 2017—poniedziałek 
Dziś rano wyjechaliśmy na zieloną szkołę.                            

Najpierw dojechaliśmy do Krakowa, gdzie                           
zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc. Byliśmy 
na Wawelu, poznawaliśmy wnętrze katedry.                    
Widzieliśmy groby wielu osób ważnych                              
dla historii Polski, weszliśmy na dzwonnicę, aby 
zobaczyć Dzwon Zygmunt. Jego rozkołysanie 
wymaga siły dwunastu ludzi. Bije on w najważ-
niejsze święta i uroczystości kościelne i narodowe 
oraz w chwilach ważnych dla Krakowa                                 
i Polski. 25 grudnia 2000 roku pękło serce                               
poprzedniego dzwonu, co według legendy jest 
zwiastunem nieszczęścia dla kraju. Stało się to 
czwarty raz od 1521 roku, kiedy został odlany. 
Tym razem nie dało się go już naprawić i został 
zastąpiony nowym.  

Widok z dzwonnicy na miasto był bardzo                   
ładny. Warto było się wspiąć, by go zobaczyć. 

O godzinie 19.00 dotarliśmy do pensjonatu 
„Danuta” w Białym Dunajcu, gdzie mieliśmy                    
zarezerwowane pokoje. Po rozpakowaniu się 
zmęczeni poszliśmy spać.  

▲ Kto dotknie „serca” Zygmunta, szybko powróci do Krako-
wa.  

9 maja 2017 r.—wtorek 
Dziś rano spadł śnieg i było bardzo zimno. 
Po obfitym śniadaniu i zwiedzaniu Sanktua-

rium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach 
pojechaliśmy do Tatrzańskiego Parku Narodowe-
go.  

Szliśmy Doliną Strążyską. W niektórych                       
miejscach trudno było iść z powodu mokrych                        
i śliskich kamieni. Droga doprowadziła nas do 
schroniska, w którym mieliśmy odpoczynek. W 
oddali widniał szczyt Giewontu, czyli „Śpiącego 
Rycerza”. Poszliśmy do wodospadu Siklawicy, 
przy którym  zrobiliśmy sobie zdjęcie.  

Po powrocie do autokaru pojechaliśmy                          
do wyciągu krzesełkowego, którym wjechaliśmy 
na Polanę Szymoszkową. Przeszliśmy na Guba-
łówkę, gdzie oglądaliśmy piękne widoki na Tatry 
i kupowaliśmy pamiątki. Zjechaliśmy z góry też 
wyciągiem. Było wysoko, ale się nie bałem. 

Na Krupówkach mieliśmy sporo czasu                        
na kupowanie sobie pamiątek. 

Późnym wieczorem bawiliśmy się w podcho-
dy razem z klasą 5b. Oni się chowali, a my ich 
szukaliśmy. To była fajna zabawa. ► 

▲ Widok z krakowskiej dzwonnicy. 

▲ Gorąca czekolada przy schronisku na Polanie Strążyskiej. 

fot. Monika Miszczuk 

fot. Monika Miszczuk 

fot. Monika Miszczuk 
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 
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10 maja 2017—środa 
 

Dzisiejszy dzień był bardzo udany. Po śniada-
niu pojechaliśmy na termy do Chochołowa.      
Składały się z kilku basenów, nawet zewnętrz-
nych. Najbardziej podobała mi się zjeżdżalnia, do 
której potrzebne były pontony. Było tam ekstra! 

Na obiad wróciliśmy do pensjonatu, a potem 
pojechaliśmy do parku linowego w Murzasichle. 
Trasa, którą mieliśmy do pokonania, była                        
trudna. Kilkoro z nas nie odważyło się na nią 
wejść, ale mi się udało.  

Wieczorem mieliśmy ognisko. Piekliśmy nad 
nim chlebek i kiełbaski. 

Przed spaniem trzeba było jeszcze się spako-
wać.  

11 maja 2017 r.—czwartek 

Dzisiejszy dzień jest ostatnim na tej wyciecz-
ce. Po śniadaniu wracamy do domu.  

W drodze powrotnej byliśmy w Parku                    
Rozrywki „Energylandia”. Jest on bardzo rozle-
gły i ma mnóstwo atrakcji. Ja byłem na trzech 
rollercosterach.  Jadąc na jednym, trochę się                     
bałem, bo bardzo szybko jechał w górę i w dół. 
Po czterech godzinach zabawy wsiedliśmy                    
do autokaru i wyruszyliśmy w dalszą drogę                       
do Błonia.  

Całą wycieczkę uważam za bardzo ciekawą        
i atrakcyjną.  Mieliśmy dużo wycieczek i zabaw. 
Nie było kiedy się nudzić. Każdego dnia                             
zmęczeni, ale z przyjemnymi wrażeniami,                  
kładliśmy się spać. 

 

Mateusz Kobierecki, 5c 

fot. Mariola Siedlecka, Monika Miszczuk 

Jest ekstra! 

Czekamy na Wasze relacje i zdjęcia z wycieczek                        
szkolnych i wakacyjnych! Piszcie: diamir72@o2.pl 
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„Przygoda warta jest każdego trudu”.  Arystoteles  

NOC MUZEÓWNOC MUZEÓWNOC MUZEÓW   

W sobotę 20 maja, dziewiętnaścioro 
uczniów z naszej szkoły wzięło udział                         
w warszawskiej Nocy Muzeów. 

Wyjazd zorganizował pan Jakub Bargieł.  
Uczestnicy wzięli udział w spacerze po 

warszawskiej starówce, a następnie zwiedzili 
Zamek Królewski. Po zwiedzaniu nastąpił 
czas odpoczynku w Arkadach Kubickiego, 
tam czekały m. in. takie atrakcje: strzelanie                      
z łuku, przeciąganie liny, darmowe dania 
kuchni szwajcarskiej, animacje taneczne. 
Ostatnim punktem zwiedzania był nocny 
przejazd autobusem i spacer po Ogrodzie                   
Botanicznym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Wszyscy byli zadowoleni z wyjazdu,                                       
za jedyny minus uznali brak czasu na wybra-
nie się w inne miejsca. ▪ 

fot. udostępnił p. Jakub Bargieł 
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Wydarzyło się 20 maja 2017 roku przy Daniłowiczowskiej 18B... 

NOC W OKUPOWANEJ WARSZAWIENOC W OKUPOWANEJ WARSZAWIENOC W OKUPOWANEJ WARSZAWIE   

Co powiedział o Nocy Muzeów jeden                      
z jej organizatorów?  

Rozmawiamy z p. Leszkiem Kosakowskim 
z warszawskiej Grupy Historycznej 
„Zgrupowanie Radosław”. 

 

Tegoroczna Noc Muzeów organizowana 
przez Grupę Historyczną „Zgrupowanie                    
Radosław”, jak co roku, zaskoczyła swoją 
oryginalnością, innowacyjnością i rozma-
chem. We wszystkich muzeach tę samą                  
ekspozycję można oglądać przez cały rok.    
Ta, w dawnym Banku Polskim na ulicy                        
Daniłowiczowskiej, jest to zobaczenia raz                      
do roku i co roku bogatsza.  

W tej edycji Nocy Muzeów GH 
„Zgrupowanie Radosław” przy wsparciu 
WPH (Wojskowego Przedsiębiorstwa Handlowe-
go), które użyczyło  zabytkowego gmachu oraz 
dziedzińca młodzi pasjonaci historii przedstawili 
klimat warszawskiej ulicy czasu okupacji.                        
Dokładnie chodziło o rok 1943, kiedy to oddział 
specjalny AK „Kosa” dokonał akcji „Góral”                          
mającej na celu zdobycie ponad 100 mln zł na 
potrzeby podziemia. Brawurowa akcja miała 
swój początek w Banku Polskim, skąd tą samą 
autentyczną windą zwożono pieniądze, które 
furgon miał dostarczyć na Dworzec Gdański. 
Przy ulicy Senatorskiej perfekcyjnie zaplanowana 
akcja zakończyła się sukcesem. Z tym wydarze-
niem związana była gra miejska dla dzieci, która 
także cieszyła się powodzeniem wśród                                 
dorosłych. 

Poza tym można było zobaczyć unikatową                       
ekspozycję pamiątek powstańczych (prywatne 
zbiory członków Grupy) w klimatycznie zaaran-
żowanej scenerii na III piętrze, skąd należało 
zejść schodami do piwnicy, gdzie znajdował się 
nie zwykle realistyczny szpital powstańczy.                         
W międzyczasie można było przeżyć nalot bom-
bowy. Na dziedzińcu działała gar - kuchnia, 
gdzie można było skosztować okupacyjnych                   
potraw jak: marmolada z buraków, ciasto                              
z fasoli, zupa ziemniaczana, chleb razowy                         
ze smalcem lub konserwą i czarną kawę                               
zbożową. Obok zachęcał teatrzyk kukiełkowy                         
dla dzieci i śpiewała kapela podwórkowa.                       
Drobne zakupy, jak: machorkę, zapałki, prasę 
gadzinową, ołówki, kandyzowany cukier, można 
było zrobić w sklepiku ulicznym.  
           

 

 

Po ulicy krążyła riksza z możliwością przejażdżki, 
przygodny fotograf zachęcał do pamiątkowego zdję-
cia, a na chodniku swe usługi oferował pucybut.  

Pomiędzy przechodniami wśród ulicznego gwaru 
swe szemrane interesy załatwiali andrusy z Kercela-
ka. Można było kupić rąbankę z prowincji, szmuglo-
wany bimber, a nawet krótką broń na potrzeby kon-
spiracji. Wszystko to przy przychylnym oku granato-
wego policjanta, ale poza zasięgiem patrolu niemiec-
kich żandarmów, którzy jak widać mieli mojra skoro 
tylko ograniczali się do kontroli kenkart. 

Na ulicy naturalnie rozbrzmiewała gwara z tamtej 
epoki podobnie jak ubrania starannie dobrane, aby 
wszystko zgadzało się z ówczesna modą i zwyczaja-
mi.  Po prostu odtwarzaliśmy atmosferę warszaw-
skiej ulicy - przechodnie rozmawiali ze sobą, żarto-
wali, czytali ogłoszenia na okrąglaku, a dzieci kopały 
szmaciankę. 

 Zwiedzający doceniali nasz wysiłek, bo całe 
przedsięwzięcie przygotowywaliśmy przez blisko 
dwa tygodnie. Wszyscy wyrażali się bardzo pozy-
tywnie będąc pełni podziwu dla pomysłu i efektów. 
A byli też tacy, którzy wracali po jakimś czasie aby 
tylko być i napawać się klimatem tamtej Warszawy, 
którą z takim pietyzmem staraliśmy się odtworzyć. 
Dzięki naszej pasji Warszawa której już nie ma w tej 
jednej nocy w roku była taka jak wtedy. Warto było 
tam być. ▪ 

 

Zdjęcia z Nocy Muzeów przy Daniłowiczowskiej 18B 
na następnej stronie gazety. 

▲ Pan Leszek Kosakowski w czasie Nocy w Reducie Banku 
Polskiego (na zdjęciu po lewej stronie). 
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Warszawa skapitulowała 4 października 1939 r. 
Zaraz też osiedli w niej pierwsi Niemcy.  

Dla Polaków zaczęły się surowe prawa, kary 
niewspółmiernie wysokie do przewinień, polityka 
terroru i atmosfera bezustannego lęku. Były                         
trudności z kupnem żywności, odzieży, lekarstw. 

3 

Podstawą pożywienia był chleb. Herbatę                      
zastępowano skórkami owoców, cukier—
syropem, kawę wytwarzano z żołędzi i pszenicy. 

Z flag hitlerowskich szyto ubrania,                                           
a najpowszechniejszym obuwiem były drewniaki. 

Warszawiacy radzili sobie, jak mogli. ▪ 

Jak wyglądało życie w okupowanej Warszawie? 

fot. Piotr Garbacki 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

„Zawarłem z życiem umowę: nie będziemy sobie przeszkadzać wzajemnie”.  Janusz Korczak 

TAKIM BYŁEŚ CZŁOWIEKIEM!TAKIM BYŁEŚ CZŁOWIEKIEM!TAKIM BYŁEŚ CZŁOWIEKIEM!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

*** 
Już Cię nie ma, Dobry Człowieku. 
Ty, co życie oddałeś za dzieci swoje, 
byłeś im ojcem i matką … 
Kochałeś za dwoje! 
Byłeś do końca im drogi,  
Dobry Człowieku! 
Tylko pamięć zostanie na wieki. 
Takim byłeś Człowiekiem!  

 

Dawid Gol, 6a 

Dzień Patrona 
 

Dzisiaj w naszej szkole dzień patrona mamy. 
Naszym patronem Janusza Korczaka                                
nazywamy.  
Bardzo Go kochamy i o nim pamiętamy. 
On pomagał dzieciom, domy im budował,  
I przeciwnościom zawsze stawiał czoła! 
 

Gabrysia Gryzik, 4c 
 

Janusz Korczak 
 

Patron naszej szkoły  
Był bardzo ambitny i zawsze wesoły. 
Jest naszym najlepszym wzorem –  
Uczył dzieci biedne i chore. 
Czas poświęcił swój cały, 
Aby dzieci wiedzę w głowie miały. 
Pisał, leczył, wychowywał 
W ten sposób autorytet zdobywał. 
Wszystkie dzieci traktował jak swoje 
Zawsze mówił ‘One są moje!’ 
W naszej szkole Jego portret wisi na ścianie 
I przypomina, czym jest dobre wychowanie. 
 

                                                           Maja Jaworska, 6b 
 

Dnia 5 maja 2017r. uczniowie klas szóstych i czwar-
tych, pod kierunkiem pani Agnieszki Tkaczyk-
Słowińskiej i pani Marty Cybulskiej, przypomnieli 
społeczności szkolnej postać naszego patrona -  Janu-
sza Korczaka i bohaterów jego najsłynniejszej książki 
„Król Maciuś I”.  ▪ 
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fot. sp2blonie.edupage.org 
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W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

W Otwartych Biegach Przełajowych o Puchach Starosty PWZ wzięło udział 920 uczestników. 
W biegu na 600 metrów Martyna Trzaskoma z 4c zdobyła I miejsce. 

W SP1 odbył się Międzyszkolny Konkurs Pięknego Czytania w Językach Obcych.                                                                                              
Drugie miejsca należą do Kingi Łukiewicz, Marysi Piotrowskiej i Dawida Quinones-Kulisz. 

15 maja Pani dyr. Aldona Cyranowicz została oficjalnie mianowana dyrektorem                                             
ośmioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi. 

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

fot. powiatwarszawskizachodni fot. powiatwarszawskizachodni 

fot. sp1 fot. sp1 

 fot. dostęp. Zenon Reszka fot. dostęp. Zenon Reszka 
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fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

29 maja w naszej szkole odbył się VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny. 

Razem z Fundacją Zaczytani.org zbieraliśmy książki dla szpitali w całej Polsce.  

15 maja nasze „dwójkowe” Wicemistrzynie Mazowsza w mini – siatkówce                                                             
odwiedziły Pana burmistrza. 

W konkursie wzięło udział 160 uczestników.                     
Jak sobie poradzili nasi uczniowie? 

Klasy szóste: Bartosz Kruszyński - I miejsce, Michał 
Kempka - II m., Ola Frejnik - III m.  

Klasy piąte: Janka Paradowska, Dominika Syska, 
Paweł Miszczuk – wyróżnienia. 

Klasy czwarte: Maja Paradowska (III miejsce)               
i Ola Michalik (wyróżnienie).  

Gratulujemy!!! Uroczyste wręczenie nagród 
odbędzie się 20 czerwca o godz. 11.00 w sali                     
gimnastycznej naszej szkoły. ▪ 

fot. Aldona Cyranowicz fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Katarzyna Przybylak fot. Katarzyna Przybylak 

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

„Wszystkie książki mówią…”  Jan Parandowski  

NIE TYLKO O KURCZAKACHNIE TYLKO O KURCZAKACHNIE TYLKO O KURCZAKACH   

4 maja 2017 r. autorka książek Pani Agnieszka 
Olszanowska odwiedziła naszą szkołę. Spotkała 
się z klasami 3e, 2c, 2e i 2f. Spotkanie zorganizo-
wała Pani Joanna Chojnacka, wychowawczyni 
klasy 3e.  

Pani Agnieszka pisze książki zarówno dla doro-
słych, jak i dla dzieci. Podczas spotkania autorka 
opowiadała, skąd się biorą jej pomysły na książki. 
Jak się okazuje, tematów dostarczają jej dzieci oraz 
codzienne życie rodzinki.  

Spotkanie było bardzo ciekawe i wesołe. Wiele 
dzieci od razu chciało przeczytać którąś z książek 
Pani Agnieszki. 

Alicja Kacprzak, 3e 
 

fot. Joanna Chojnacka 

3 

▲ Może wszyscy będziemy pisarzami? 

▲  

O czym mogłabym 
napisać książkę…? 

UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!   

☺ Dwa szczury jedzą taśmę filmową… 
- Dobry film - mówi jeden. 
- Tak - odpowiada drugi. - Ale książka była                       
lepsza!  
 

☺ - Jak się nazywa płacz małego raczka?  
- Wycieraczka.  
 

☺ - Jak nazywają się małe sowy, które                                     
mówią ,,TAK''?  
- Taksówki.  
 

☺ - Co może obudzić rekina?  
- Krzyk: człowiek za burtą! 
 

☺ - Jak się nazywa kot z dysortografią?  
- Dyskotek. 

☺ - Dlaczego Francuzi lubią ślimaki? 
- Bo nie lubią szybkich przekąsek.  

☺ - Co ty masz na sobie?! Gdzie ty się wybierasz 
w takim stroju?! 
- Jak to gdzie? Na bal przebierańców.  
- Ale przecież ta impreza jest dopiero jutro. 
- Wiem, tato. Jestem żółwiem.  

☺ Przychodzi dinozaur do okulisty i skarży się: 
- Panie doktorze, chyba ważka wpadła mi do 
oka. 
Pan doktor bada pacjenta i mówi: 
- To nie ważka, to helikopter.  

☺ - Jak się nazywają dwa takie same drzewa? 
- Klony. ▪ 
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WYDARZENIA 

„Rozwiń skrzydła, orle biały – i koroną złotą świeć. Do przeszłości Polski całej w sercach naszych miłość wznieć”. J. Stemler 

ORŁA CIEŃORŁA CIEŃORŁA CIEŃ   
1051 lat temu Mieszko I                  

jako godło swojego, nowo                       
tworzonego państwa ogłosił 
orła na czerwonym tle. Wielu                       
z Was z pewnością zna legendę                        
z tym związaną.  

Orzeł, który posiada majesta-
tyczny wygląd, kojarzy się nam 
z królem przestworzy.  Wielkość 
dorosłego osobnika to: rozpię-
tość skrzydeł do 2, 5 m, ciężar 
ciała 5-6 kg. W strefie klimatycz-
nej, w której nie ma lwów, to właśnie orła obrano 
jako element godła kilku państw europejskich                      
(np. Niemiec i Rosji). 

Na świecie znanych jest kilkanaście gatunków 
orłów, np. orzeł przedni, orlik grubodzioby, orlik 
krzykliwy, orzeł cesarski, orzeł stepowy. Przez            
wiele lat nie było zgody wśród uczonych, jaki                        
gatunek orła jest w naszym godle. Spór dotyczył 
dwóch gatunków: orła przedniego i bielika. Jednak 
kilka szczegółów dowodzi, iż w naszym godle jest 
bielik. Są to: biel jako przeważający kolor upierze-
nia, klinowaty ogon, nieupierzone żółte nogi i żółty 
duży dziób. Warto zauważyć, że upierzenie bielika 
oraz oczy i dziób wraz z wiekiem jaśnieją. Bielik 
staje się dorosły w szóstym roku życia, kiedy to ma 
czysto biały ogon, jasnobrązowe upierzenie ciała 
oraz jasnożółty dziób i tęczówkę oczu. 

Ciekawostką jest to, że orły te łączą się w pary 
na całe życie. Przywiązują się do wybranego przez 
siebie terytorium i tam zakładają gniazdo. Budują 
je wysoko w koronach starych drzew. Ich przywią-
zanie do miejsca to nic innego, jak nasze ludzkie 
umiłowanie do ojczyzny. 

Ptaki te w ciągu roku mają jeden lęg. Już                              
w lutym samica składa jaja, z których zazwyczaj                       
w kwietniu wykluwają się pisklęta. Wychowują 
najczęściej 1-2  młodych. Rzadko zdarzają się                         
trojaczki lub czworaczki. Dorosłe bieliki są bardzo 
troskliwymi rodzicami. Przed ukończeniem                          
pierwszego miesiąca życia piskląt ich mama                             
w ogóle nie opuszcza gniazda. To samiec dostarcza 
pokarm dla niej i dzieci. Dopiero wtedy, gdy młode 
są wyrośnięte, samica także zaczyna zdobywać       
pożywienie. Bieliki, mając 2,5 miesiąca życia,                        
zaczynają latać. Młode całkowicie usamodzielniają 
się w ciągu jednego do dwóch miesięcy od wylotu 
z gniazda, czyli najczęściej mając cztery miesiące. 

3 

▲ Kampinoskie bieliki. 

Od wiosny do jesieni główny pokarm bielików 
stanowią ryby oraz ptaki wodne, np. kaczki.                             
Natomiast w okresie zimowym żywią się one          
głównie padliną. Bielik może dożyć do 30 lat. 

Najbliżej Błonia bielika można spotkać                                
na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, 
gdzie lęgi odbywają trzy pary tego gatunku. 
Pierwsza para tych ptaków pojawiła się w KPN   
w 2000 roku. Ciekawostką jest to, że w okresie 
pozalęgowym bielika można spotkać nad Utratą 
w okolicach Błonia, dokąd przylatuje on w celu 
poszukiwania pokarmu. 

  Na wiosenno-letnie spacery zapraszam Was 
na szlaki Kampinoskiego Parku Narodowego. 
Podczas wędrówek nie zapomnijcie zadzierać        
głowy wysoko do góry. Być może któremuś                          
z Was uda się zaobserwować lot bohatera naszego                      
godła. 

Dominika Olszewska (nauczyciel) 
 

Czego jeszcze chcielibyście dowiedzieć się                             
o orłach, piszcie: diamir72@o2.pl. 
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NASZE SPRAWY 

„Jeżeli nie ma odwrotu, to nie ma też drogi naprzód”. (z: Handbuch fur bessere Zeiten)  

WYMIEŃ STARE URZĄDZENIA NA ROŚLINĘ DO SADZENIA!WYMIEŃ STARE URZĄDZENIA NA ROŚLINĘ DO SADZENIA!WYMIEŃ STARE URZĄDZENIA NA ROŚLINĘ DO SADZENIA!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

3 

Dnia 6 maja na Rynku odbył się X wiosenny 
piknik EKO-BŁONIE na temat: „Drzewa wokół 
nas”.  

W programie znalazły się występy artystyczne 
dzieci, warsztaty plastyczne, garncarskie, tworze-
nia biżuterii ekologicznej, prelekcje związane z 
ochroną przyrody. Można było wymienić stare 
urządzenia na sadzonki drzew. 

Wszystkie dzieci mogły twórczo pobawić się 
na naszym „dwójkowym” stoisku. Wychowaw-
czynie świetlicy: pani Kamila, Aneta i Kasia                       
przygotowały ciekawe atrakcje.   

Julia Przetakiewicz i Julia Wadecka z klas                      
szóstych świetnie poradziły sobie w konkursie 
wiedzy o wodzie zorganizowanym przez 
MPWiK. W konkursie plastycznym "Woda                            
w moim otoczeniu" laureatami zostali: Ania 
Moszczyńska z klasy 4a i Daniel Jarmiński z 6c. 
Brawo! ▪ 

Fascynujący świat przyrody może być                                  
na wyciągnięcie Twojej ręki! Wystarczy wyjść                            
z domu, zabierając ze sobą kamerę, dobre oko 
oraz odrobinę cierpliwości!  

O tym, że podglądanie i filmowanie przyrody 
jest niezwykle ciekawe, przekonali się uczestnicy 
gminnego konkursu przeprowadzonego przez                  
naszą szkołę. 

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu                        
nastąpiło 18 maja o godzinie  13.45. 

Współorganizatora konkursu i głównego                         
sponsora nagród, czyli Gminę Błonie, reprezento-
wała Pani Beata Waluk – naczelnik Wydziału 
Oświaty, Kultury i Sportu. Wyjątkowe nagrody, 
które umożliwią uczestnikom dalsze nagrywanie 
filmów, rozwijanie swoich muzycznych zaintereso-
wań i zapisanie wykonanych zdjęć lub klipów                        
filmowych, wręczała również Pani Ewa Samsel – 
wicedyrektor naszej szkoły. 

Tę wspaniałą uroczystość uświetnił chór szkolny 
pod kierunkiem Pani Katarzyny Chojnackiej.  

 

Uczniowie naszej szkoły nagrodzeni                                    
w konkursie to:  
I miejsce 
Michał Goszczyński, Maja Markowska  

fo
t. p

u
b

lic d
o

m
a

in
 

PRZYRODA OKIEM KAMERYPRZYRODA OKIEM KAMERYPRZYRODA OKIEM KAMERY   

II miejsce  
Bartek Paczesny, Julia Nowak, Patryk Goliszewski  
III miejsce 
Aleksy Sosnowski, Zuzia Dymińska,  
Piotr Siedlecki, Szymon Malik  
Wyróżnienie:  
Marysia Wodnicka, Marysia Sygocka  

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy 
Wam dalszych filmowych sukcesów! ▪ 

▲ Okiem kamery można podglądać nawet własnego kota 
(kadr jednego z nagranych filmów). 
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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! 

CZY ZNASZ WARSZAWSKIE MUZEA?CZY ZNASZ WARSZAWSKIE MUZEA?CZY ZNASZ WARSZAWSKIE MUZEA?   

Odpowiedzi wraz z hasłem przekazujcie naszej redakcji. Do rozwiązywania naszej łamigłówki                               
zapraszamy też nauczycieli!  

Odgadnijcie nazwy muzeów, a dowiecie się, które muzeum w Warszawie jest najstarsze. 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania  łamigłówki z poprzedniego numeru: 

      1  W  A  Z  A   

    2  P A  Ł  A  C   

  3  S Y   R  E N  A    

  4  U R   S U  S      

5  Ł A  Z   I E  N  K  I  

  6  W  I  S Ł  A      

7  W  I L   A N  Ó  W    

      8  W  A L  T  Z  

  9  P  R  A G  A      

       1                          

           2                         

            3                       

           4                         

             5                      

   6                                 

         7                          

         8                           

         9                           

          10                         

         11                          

   12                                

         13                           

 14                                   

       15                       

1—Jego nazwa kojarzy się z nazwą święta,                                     
które obchodzimy 11 listopada. 
2—Jedno z najstarszych muzeów sztuki w Polsce,                              
mieści się w Alejach Jerozolimskich. 
3—Pałac na Wodzie; 
4—Mieści się tam Muzeum Warszawy; jest elementem 
dawnych murów obronnych. 
5—Muzeum … PRL. 
6—Tam zobaczysz nie tylko stary sprzęt płetwonurków. 
7—Muzeum …  i Jeździectwa. 
8—Muzeum … Dziecięcej, mieści się w bibliotece. 

9—Stworzyli je policjanci. 
10—Tam poznasz np. historię Szarych Szeregów. 
11—W tym muzeum zawsze jest święto. 
12—Jedno z muzeów wirtualnych (z konieczności). 
13— Cel Koziołka Matołka? Czy to tam podkuwali                     
kozy? 
14—Centrum Nauki … - dla miłośników odkrywania. 
15—Znajduje się w Pałacu Kultury i Nauki.  Mieści się 
w nim mnóstwo domków dla … . 
 

Hasło:  
Najstarszym muzeum w Warszawie jest … . 
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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:    

   

„Żeby coś stało się możliwe, trzeba stale, od nowa pracować nad niemożliwym”. 
Hermann Hesse  

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. Jak zawsze, nawiązuje ona do tematu                   
następnego numeru gazety. 

Jak się nazywają główni bohaterowie książki, 
w których rolach wystąpili przedstawieni obok 
aktorzy? 

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

Podajemy rozwiązanie kwietniowej zagadki                               
fotograficznej. Zdjęcie przedstawia orła                                  
z Kampinoskiego Parku Narodowego. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot.helios.pl 


