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Czy wiesz, kim był  
Henryk Mosing? 

Do końca życia 
wspierał Polaków, 
którzy po drugiej 
wojnie światowej 
pozostali we Lwowie. 
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W NUMERZE :W NUMERZE :  
 

3   Pozostaje z nimi do końca...—historia Jego życia 
 

5    Czy wiesz, kim był Henryk Mosing?                           
      - fotoreportaż z akcji informacyjnej w Błoniu 
 

6    Pomiędzy granicami—wywiad z Siostrą                               
      Ryszardą 
 

7   Prosto ze Lwowa 
 

8   Patriotyzm niejedno ma imię... 
 

8   Jak być patriotą i nie umrzeć… z nudów? 
  
10   Poza Ojczyzną 
 

12  Walka o jutro—pierwszy rozdział powieści Mai     
      Misiak 
 

13  Ten, w którym miłość wschodzi…  
     - łamigłówka 
 

14   Zagadka fotograficzna 

Na stronie tytułowej:   
 

Zdjęcie górne: Marysia i Olga z klasy 4d podczas akcji                  
informacyjnej o ks. Henryku Mosingu na Rynku                     
w Błoniu (fot. Mariola Siedlecka) 
 

Zdjęcie dolne po lewej stronie: Siódmoklasiści                
rozmawiają o ks. Mosingu z pracownikami Urzędu                            
Miejskiego  (fot. Jakub Bargieł) 
 

Zdjęcie dolne po prawej stronie: Portret Ojca Pawła                             
– dr med. ks. Henryka Mosinga (rys. Piotr Siedlecki) 

Witam wszystkich bardzo serdecznie!   
Tym razem prezentujemy Wam specjalny numer 

naszej gazety ukazujący fragmenty życia księdza   
doktora Henryka Mosinga—polskiego lekarza,         
naukowca, wielkiego patrioty działającego na terenie 
dzisiejszej Ukrainy, wreszcie—osoby kandydującej 
do beatyfikacji. 

Jak poznać kogoś, kogo już nie ma? - to pytanie 
zadawaliśmy sobie po zajęciach dziennikarskich,                    
na których podjęliśmy decyzję o utworzeniu tego 
specjalnego numeru. Szukaliśmy książek na temat 
księdza Henryka, ale żadnej nie znaleźliśmy. Pozostał 
Internet i poszukiwanie ludzi, którzy mogliby nam 
ujawnić jego tajemnice. Lwowskie ścieżki zaprowa-
dziły nas do Siostry Ryszardy i do ukraińskich 
uczniów naszej szkoły, patriotyczne—do serc               
wszystkich znajomych nam osób. 

Powoli zaczął nam się ujawniać obraz wielkiego 
Bohatera i Człowieka, który całe swoje życie poświę-
cił innym ludziom. W dodatku działał potajemnie,                 
w konspiracji—dlatego mało kto o Nim wie, chociaż 
naprawdę warto. 

Im lepiej Go poznawaliśmy, tym bardziej                         
czuliśmy ogrom jego dokonań i naszą wielką                  
sympatię do Niego.  

Ksiądz Henryk nie pochodził z Błonia i być może 
nawet o nim nie wiedział, ale—Panie Burmistrzu—po 
tym, jak szukając materiałów do tego numeru,                    
zaaktywizowaliśmy całe nasze miasto, spokojnie                       
może stać się jego Honorowym Obywatelem! 

Postać Wielkiego Doktora stała się dla nas inspira-
cją do zastanowienia się nad tym, jak dzisiaj można 
przejawiać miłość do swojej Ojczyzny—żyjąc w niej    
lub poza jej granicami. 

Jeżeli już udało nam się zainteresować Was           
tematem obecnego numeru, zapraszamy do czytania! 
Jeżeli jeszcze nie—przeczytajcie najpierw                                          
zamieszczony obok spis treści. 

 

Redaktor naczelny: 
Michał Firsiuk (6c) 

fot. Mariola Siedlecka 
fot. Mariola Siedlecka  

▲ Portret księdza Henryka Mosinga w wykonaniu                          
Izabeli Strzeszewskiej z klasy 3e. 
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HISTORIA JEGO ŻYCIA 

„Chcę, aby mój dom był lotniskiem, na którym każdy może wylądować i potem wystartować w wybranym 
przez siebie kierunku” - dr ks. Henryk Mosing  

POZOSTAJE Z NIMI DO KOŃCA...POZOSTAJE Z NIMI DO KOŃCA...POZOSTAJE Z NIMI DO KOŃCA...   

Henryk Mosing rodzi się 27 stycznia 1910 roku 
we Lwowie. Ma dwoje starszego rodzeństwa: Adelę                    
i Kazimierza. Później przychodzą na świat                      
Ksawery i Maria. 

Osoby urodzone około 1910 roku żyją w szczegól-
nym czasie. Ich dzieciństwo to okres pierwszej wojny 
światowej, wiek dorastania przebiega w niepodległej 
Polsce, po czym ponownie muszą przeżywać okres 
walk i represji, tym razem drugą wojnę światową. 
Czy rok urodzenia decyduje o tym, jacy będziemy                    
w przyszłości? Czy gdyby nasz bohater urodził się                             
pięćdziesiąt lat później, nie miałby okazji zostać                      
wielkim człowiekiem? Jesteśmy pewni, że o jego sile 
decydował nie czas, lecz dobre, odważne serce.  

Henryk Mosing pochodzi z rodziny lekarskiej.    
Lekarzem był jego pradziadek, dziadek i ojciec, także 
później będzie jego brat Ksawery. 

We wrześniu 1920 roku rozpoczyna naukę                                  
w III Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego 
we Lwowie, po roku przenosi się do Państwowego 
Gimnazjum im. Jana Długosza w tym samym mieście. 

Przypuszczamy, że musi być bardzo dobrym 
uczniem.  

W roku 1922, po przeniesieniu ojca z Wilna                           
do Przemyśla, rozpoczyna naukę w II Państwo-
wym Gimnazjum im. Prof. Kazimierza Morawskiego 
w Przemyślu. W tej szkole dziewiętnastego maja 1928 
roku zdaje maturę.  

Dur plamisty, inaczej zwany tyfusem,                          
to bakteryjna choroba zakaźna, która bywa 
przyczyną ciężkich epidemii i śmierci milionów 
ludzi. Do czasu wynalezienia antybiotyków    
jedyną skuteczną metodą walki z tyfusem                     
plamistym jest szczepionka,  której wynalazcą 
jest polski biolog, profesor Uniwersytetu Jana                        
Kazimierza we Lwowie, Rudolf Stefan Weigl—
kierownik laboratorium i przyjaciel Mosinga. 

Doktor Henryk od 1935 roku przez cztery 
lata pracuje w Centralnym Laboratorium                     
Biologicznym Państwowego Zakładu Higieny 
w Warszawie, zachowując cały czas kontakt                      
z profesorem  Weiglem.  

Po wybuchu drugiej wojny światowej                       
wraca do Lwowa. Kieruje oddziałem                         
Instytutu. Organizuje wyprawy medyczno-
naukowe na zagrożonych durem plamistym 
terenach Karpat Wschodnich. Sam też w nich 
uczestniczy. 

W czasie, gdy Niemcy okupują Lwów,                     
w Instytucie jest produkowana szczepionka 
przeciwtyfusowa i dzięki odwadze Weigla                          
i Mosinga dociera ona do Polaków i Żydów                          
w warszawskim getcie. ► 

▲ Ulotka informacyjna o ks. Henryku Mosingu. 

DZIECIŃSTWO  

Kim był ksiądz doktor Henryk Mosing?                       
Co sprawia, że obecnie jest rozważany jego proces 
beatyfikacyjny? Spróbujmy poznać zagadkę życia 
tego niezwykłego człowieka. 

HENRYK MOSING—LEKARZ I NAUKOWIEC 

Zaraz po maturze Henryk Mosing rozpoczyna                      
studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersy-
tetu Jana Kazimierza we Lwowie. Kończy je                           
w 1934 roku, zaś trzy lata później uzyskuje tytuł                  
doktora medycyny.  

Już w czasie studiów rozpoczyna pracę jako                            
wolontariusz, później asystent w laboratorium duru 
plamistego.   
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HISTORIA JEGO ŻYCIA 

► Prawdopodobnie zostaje zaszczepiony nią,                       
mieszkający w tym czasie w getcie, inny lekarz—
Janusz Korczak—patron naszej szkoły. 

Instytut staje się bezpiecznym schronieniem dla 
osób szczególnie zagrożonych represjami                          
ze strony okupanta niemieckiego: studentów,                        
profesorów, przedstawicieli ruchu oporu. Wymaga 
to ogromnej odwagi pracowników. Za takie              
działania władze sowieckie skazują ludzi na 
śmierć. 

W marcu 1944 roku profesor Weigl zostaje                
ewakuowany do Krościenka i od tamtej pory                 
doktor Mosing sam kieruje laboratorium,                             
a po wkroczeniu wojsk sowieckich—Instytutem 
Epidemiologii.  

Już po wojnie, po wygnaniu Polaków                                     
ze Lwowa, Doktor nie opuszcza swego miasta.                        
Opiekuje się ludnością polską, rosyjską, żydowską 
i ukraińską rozrzuconą po terytorium Związku  
Radzieckiego. Uczy bezdomne dzieci.  Podobnie 
jak Janusz Korczak—ze swymi podopiecznymi   
zostaje aż do końca... 

W 1963 roku, dzięki metodzie badawczej opartej 
na teście Mosinga, tyfus na Ukrainie zostaje                          
całkowicie zlikwidowany.  

▲ Portret doktora księdza Henryka Mosinga                      
w wykonaniu Dawida Samsela z klasy 3e. 

HENRYK MOSING—TAJNY KSIĄDZ 

Gdy Henryk Mosing w 1957 roku przyjeżdża                     
do Polski, słyszy o śmierci swojego przyjaciela—
profesora Weigla. Udaje się do Krakowa na jego               
pogrzeb i wygłasza pożegnalne przemówienie.  

W 1961 roku podczas jednej z kolejnych podró-
ży do Polski kardynał Stefan Wyszyński, prymas 
Polski wraz z arcybiskupem metropolitą krakow-
skim Karolem Wojtyłą, udziela Henrykowi                          
Mosingowi święceń kapłańskich. Wydarzenie                         
to ma miejsce w Laskach pod Warszawą.                                 
Co ciekawe, Doktor nie ma przecież ukończonych 
studiów teologicznych. Na nową drogę swojego                           
misjonarskiego  życia  przyjmuje imię Paweł—od 
świętego Pawła, którego przybiera za patrona.                    
Od tej pory łączy pracę naukową z posługą                      
kapłańską. 

Ze względu na prześladowania Kościoła                         
Katolickiego ze strony władz Związku Radzieckie-
go Ojciec Paweł musi działać w tajemnicy. Nie 
próżnuje. Przygotowuje młodych do święceń                          
kapłańskich, prowadzi w Instytucie tajne                                 
seminarium duchowne. Jeździ po całym Związku 
Radzieckim: odprawia Msze Święte w prywatnych                   
mieszkaniach, spowiada, udziela ślubów, chrzci, 
namaszcza chorych.  

SCHYŁEK DZIAŁALNOŚCI KS. MOSINGA 

W maju 1973 roku doktor ksiądz Henryk                       
Mosing przechodzi na emeryturę. Oficjalnym               
powodem jest postępująca utrata wzroku. 

W sierpniu 1992 roku po raz ostatni wyjeżdża 
ze Lwowa. Odwiedza Brahiłow, gdzie odbywają 
się święcenia kapłańskie jego ucznia. 

Szóstego  grudnia 1994 roku zostaje częściowo    
sparaliżowany, odtąd nie jest w stanie opuścić  
łóżka.  

Trzynastego listopada 1999 roku po raz ostatni 
odprawia Mszę Świętą, dwa tygodnie później 
umiera podczas odmawiania różańca wraz                                  
z czuwającymi przy nim braćmi Małymi                                         
i księdzem Bronisławem Baranowskim.  

W ostatni dzień listopada zostaje pochowany 
na Cmentarzu Łyczakowskim w Wilnie.  

Obecnie rozważana jest jego beatyfikacja. ▪ 

Opracował: zespół redakcyjny 
 

Źródła: www.mosing.pl 
pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Mosing 

www.kuriergalicyjski.com/historia/

Spotyka się z mnóstwem ludzi, często zupełnie 
nieznajomych, a jednak jego działalność pozostaje 
tajna od początku do końca. Wydaje się to trudne 
do zrozumienia i pozostaje tajemnicą życia tego 
niezwykłego Człowieka.  
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MYŚLĘ! ROZUMIEM! DZIAŁAM! 

Przedstawiamy Wam fotoreportaż z naszej akcji informacyjnej w Błoniu. 

CZY WIESZ, KIM BYŁ HENRYK MOSING?CZY WIESZ, KIM BYŁ HENRYK MOSING?CZY WIESZ, KIM BYŁ HENRYK MOSING?   

▲ Spotykamy się przed szkołą. Pan Jakub przypomina nam 
najważniejsze informacje na temat ks. Henryka Mosinga. 

▲ Na Rynku otrzymujemy ulotki informacyjne wykonane na 
zajęciach historycznych. 

▲ Dzielimy się na grupki, którymi chodzimy po Rynku                    
i jego okolicach. 

▲ Rozmawiamy z przechodniami, rozdajemy ulotki.                         
Nikt wcześniej nie słyszał o ks. Henryku Mosingu. 

▲ Wchodzimy do sklepów i instytucji.  ▲ Nasze ulotki czytają wszyscy: i duzi, i mali. 

Rozdaliśmy dwieście pięćdziesiąt ulotek, odpowiedzie-
liśmy na wiele pytań. Okazało się, że wcześniej nikt                    
nie znał  ks. Henryka Mosinga.  

Cieszymy się, że dzięki naszej akcji więcej osób zna 
tego Wielkiego Człowieka. ▪                      

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

„Patriotyzm nie polega na nienawiści wobec innych narodów, lecz na miłości do własnego” - Peter Rosegger 

POMIĘDZY GRANICAMIPOMIĘDZY GRANICAMIPOMIĘDZY GRANICAMI   

O księdzu Henryku Mosingu, dawnym                                
i obecnym życiu mieszkańców Lwowa i nowocze-
snym patriotyzmie rozmawiamy z Siostrą                             
Ryszardą. 

Siostra Ryszarda, podobnie jak ksiądz Mosing, 
urodziła się we Lwowie. Od 2010 do 2013 roku                       
pracowała w naszej szkole, zaś przez ostatnie                          
trzy lata przebywała w Kamionce Bużańskiej                                
w obwodzie lwowskim na Ukrainie. Obecnie                          
pracuje w Strzyżowie koło Przemyśla. 

 

- Urodziła się Siostra we Lwowie—jako Polka 
czy Ukrainka? 

 

- Z papierów jestem Ukrainką, z pochodzenia - 
Polką. Moi rodzice urodzili się przed wojną                                    
i po wojnie nie udało się im udowodnić, że są Pola-
kami, bo wszystkie dokumenty, które znajdowały 
się w ich wiosce zostały spalone. A moi dziadkowie 
w ogóle nie mieli określonej narodowości. 

 

- Czy spotkała się Siostra z księdzem                               
Mosingiem? 

 

- Osobiście z księdzem Henrykiem nigdy się nie 
spotkałam. Do Zgromadzenia wstąpiłam w 1993    
roku. Były to jeszcze czasy niepewne. O księdzu     
Mosingu raczej się nie mówiło. Słyszałam, że jest to 
kapłan w słusznym wieku, który pomagał księżom, 
służył jako duszpasterz w okolicach Lwowa i praco-
wał w środowisku naukowym, ale nie odwiedzało 
się go i nie ujawniało. On sam też starał się nie ujaw-
niać. To jest kapłan, który chyba nigdy nie ubrał    
sutanny, zawsze był w garniturze, żeby jego sąsiedzi 
nie wiedzieli, że jest księdzem. Obecnie o jego                         
sukcesach naukowych, samozaparciu i posłudze  
powstają prace magisterskie i dyplomowe. 

 

- Jak wyglądały wzajemne kontakty dzieci             
ukraińskich i polskich? 

 

- Kontaktów z polskimi dziećmi, poza Mszą 
Świętą w kościele,  na co dzień nie miałam. Polacy 
rozsiani byli po całym Lwowie, wątpię więc,                             
że spotykali się ze sobą poza pracą i szkołą.                        
Ja chodziłam do szkoły ukraińskiej, bo do polskiej 
miałam za daleko.  

 

- Czy chodzenie do kościoła nie było zabronio-
ne? 

- Chodzenie do kościoła lub cerkwi prawosławnej 
było kontrolowane, jednak nie tak bardzo jak wcze-
śniej, w latach siedemdziesiątych. Czasem nam to 
wypominano w szkole lub byliśmy za to karani. 

 

- Jak wyglądało życie codzienne mieszkań-
ców Lwowa w latach siedemdziesiątych                                 
i osiemdziesiątych? 

- Były takie same problemy jak w Polsce.                         
W zasadzie niczym się ono nie różniło. 

- Jak w tej chwili wygląda życie mieszkańców 
zachodniej Ukrainy? 

- Podobnie jak Polska, także Ukraina idzie do 
przodu, lecz potrzeba jeszcze dużo czasu, aby się 
wszystko unormowało. W Polsce duży procent 
ludności to średnia warstwa społeczeństwa. Na 
Ukrainie obecnie są albo ludzie bardzo biedni, 
albo bardzo bogaci. Całe państwo przeżywa                       
wojnę na wschodzie. Dużo się rodzin, w których 
mężczyźni poszli do wojska i albo walczą, albo 
wrócili z ranami, albo zginęli. Wiele dzieci rośnie 
w rodzinach niepełnych. Ponieważ jednak walki 
nie toczą się w zachodniej części kraju, wydaje mi 
się, że ludzie już do tego się przyzwyczaili.  

- Czy spotykała się tam Siostra z Polakami? 

- Dużo się rodzin mieszanych, w których jeden 
małżonek jest pochodzenia polskiego, drugi – 
ukraińskiego. ► 

▲ Taką Siostrę Ryszardę pamiętamy.  

fot. Mariola Siedlecka 



7 

NIECODZIENNY WYWIAD Z ... 

- I ja dziękuję. Proszę, pozdrówcie ode mnie 
wszystkich uczniów i nauczycieli Waszej szkoły! ▪ 

► - Jak ze strony Polaków i Ukraińców objawia 
się patriotyzm, czyli umiłowanie swojej                               
Ojczyzny? 
 

- Każdy naród w swój sposób próbuje określić 
to słowo, jednak wydaje mi się, że i w Polsce,                         
i na Ukrainie zdarza się, że patriotyzm mylony jest 
z nacjonalizmem.  Nasi sąsiedzi są na to bardziej 
narażeni, ponieważ żyją w  państwie, które nigdy 
nie było samodzielne. Niestety, oni bardziej                        
stawiają nacisk na nacjonalizm niż na patriotyzm. 
Promują sławnych ludzi, którzy nie zawsze liczyli 
się z dobrem ogółu. Są jednak też osoby, które                  
pojmują to w odpowiedni sposób i próbują                      
pokazać, że patriotyzm to nie jest niszczenie kogoś 
innego i zauważają piękno także gdzieś                 
indziej. Ze względu na wszechobecną biedę                   
bardzo dużo ludzi wyjeżdża z Ukrainy –                              
i Polaków, i Ukraińców. Martwi mnie szczególnie 
to, że młodzi, którzy wyjeżdżają po to, aby się 
uczyć, już nie wracają. Moim zdaniem, ułatwienia 
rządu polskiego odnośnie przyjmowania                                  
emigrantów z Ukrainy mają niekorzystny wpływ 
na sytuację w tym kraju. Dostają oni prawo stałego 
pobytu w państwie, które nie jest ich Ojczyzną – 
nie chodzi tylko o granice, lecz o ziemię, na której 
się urodziło. Na ich miejsce ściągani są ludzie                             
z Ałtaju i jego okolic, którzy często nie znają                        
tradycji tych rejonów i ich celem nie jest dobro  
społeczeństwa ukraińskiego. 

 

- Bardzo dziękujemy Siostrze za rozmowę                          
i życzmy wszystkiego najlepszego! 

▲ Grobowiec Mosingów na Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie, w którym pochowany jest także ksiądz Henryk. 
Sierpień 2007.  

fot. Stanisław Kosiedowski CC BY-SA—3.0 

PROSTO ZE LWOWAPROSTO ZE LWOWAPROSTO ZE LWOWA   

Losy miast i narodów są skomplikowane.                      
Anegdoty i dowcipy potrafią w prosty sposób                                  
pokazać zmiany sytuacji politycznej na Ukrainie.  

Oto anegdota w czasów II wojny światowej: 
* Znany polski matematyk Hugo Steinhaus został 

kiedyś zapytany, ile razy przekroczył granicę                              
w czasie II wojny światowej. 

- Nie przekroczyłem jej ani razu, ale ponieważ 
mieszkałem we Lwowie, granica przekroczyła mnie 
trzykrotnie.  

A to dowcip opowiadany po roku 2013:  
* W czasie pomarańczowej rewolucji Putin              

dzwoni do sztabu Juszczenki i mówi:  
- Umożliwimy wam przejęcie władzy,                                  

ale musicie nam dać Lwów i Kijów.  
W sztabie lekka konsternacja, po chwili                         

odpowiadają:  
- OK, damy wam kijów, ale lwów musicie sobie 

nałapać sami.  

Lwów w czasach młodości dr ks. Henryka                    
Mosinga znany był jako miasto śmiechu                                  
i uśmiechu.  

- Dzisiaj Lwów jest miejscem smutnym—mówi                      
szóstoklasista Władek. - Na Ukrainie nie było                   
pracy, więc u nas w domu panowała bieda. Nie                            
czuliśmy się też bezpiecznie. Baliśmy się, że wojna                       
w każdej chwili może przyjść i do nas. W Polsce 
czujemy się dobrze. ▪ 

LWÓW, ok.1900 r. fot. Józef Pitułko  (domena publiczna) 
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„Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje” - Jan Paweł II 

PATRIOTYZM NIEJEDNO MA IMIĘ...PATRIOTYZM NIEJEDNO MA IMIĘ...PATRIOTYZM NIEJEDNO MA IMIĘ...   

Obecnie często słyszymy słowo „patriotyzm”. 
Niedawno obchodziliśmy pamiątkę wybuchu                       
drugiej wojny światowej, niedługo kolejne                               
biało—czerwone święto, którym będzie 99. roczni-
ca odzyskania niepodległości przez Polskę. 

Patriotyzm kojarzy nam się przede wszystkim                     
z wierszem Juliusza Słowackiego „W pamiętniku 
Zofii Bobrówny” recytowanym w zeszłym roku na 
lekcji języka polskiego, z akademiami, „narodowym 
czytaniem”, kotylionami, salwami podczas                                 
obchodów świąt państwowych na Rynku w Błoniu,                            
no i z „Mazurkiem Dąbrowskiego”... 

Aby poznać definicję patriotyzmu, sięgamy                       
do najbardziej dostępnego, „wszystko wiedzącego” 
nauczyciela—Wikipedii. 

 Dowiadujemy się z niej, że to „postawa                            
szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie 
oraz chęć ponoszenia za nią ofiar i pełna gotowość 
do jej obrony,  w każdej chwili.  

Jak więc możemy okazywać miłość swojemu  
krajowi tu—w Polsce oraz żyjąc w państwie, które 
nie jest naszą Ojczyzną? W czasie drugiej wojny 
światowej można było walczyć, a co robić, aby być 
uznanym za patriotę w dzisiejszych czasach? Nasze 
kolejne artykuły podejmują ten problem. ▪ 

▲ II Narodowe Czytanie w Błoniu (wrzesień 2017).                      
Fragment „Wesela” Stanisława Wyspiańskiego czyta Pan 
burmistrz Zenon Reszka. 

fot. gim2blonie.edupage.org 

Uczniowie klas siódmych z biało—czerwonymi szarfami tworzą 
poczet sztandarowy obecny podczas wielu ważnych uroczystości. 
Tu: rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 w naszej szkole                         
(4 września 2017 r.) ►  

JAK BYĆ PATRIOTĄ I NIE UMRZEĆ... Z NUDÓW?JAK BYĆ PATRIOTĄ I NIE UMRZEĆ... Z NUDÓW?JAK BYĆ PATRIOTĄ I NIE UMRZEĆ... Z NUDÓW?   

Gdy ostatnio usłyszałem słowo „patriotyzm”, 
pomyślałem o bliskim już Dniu Niepodległości.  

Co wtedy będziemy robili? Na pewno znajdą się 
tacy, którzy będą chcieli uczestniczyć w uroczystej 
Mszy Świętej i złożą kwiaty przy pomnikach                    
upamiętniających poległych za Ojczyznę, inni                      
w imię niepodległości będą maszerować                                
lub biegać, ale będą też i tacy, którzy zadowoleni                       
z dnia wolnego od szkoły lub pracy, przełączą                       
telewizor na inny kanał, na którym nie ma relacji                      
z dżdżystych i nudnych obchodów tego święta.                     
O przepraszam, ten dzień wypada w tym roku                       
w sobotę, więc nic na nim nie zyskujemy! ► 11 XI 2016 r. 

fot. sp2blonie.edupage.org 

fo
t. M

a
rio

la
 S

ied
leck

a
 



9 

NOWOCZESNY PATRIOTYZM 

fot. gim2blonie.edupage.org 

► Czy bycie patriotą jest rzeczywiście nudne? Jak      
w dzisiejszych czasach możemy okazywać                       
prawdziwą miłość swojej Ojczyźnie? Czy tylko                     
wystarczy w niej mieszkać, pracować lub się uczyć? 
 

Szukając odpowiedzi na te pytania, udajemy się 
do nauczyciela języka angielskiego—p. Michała 
Wysockiego.  

- Uczeń—patriota okazuje miłość Polsce, przede 
wszystkim ucząc się dobrze wszystkich szkolnych 
przedmiotów, a głównie języka polskiego oraz                     
historii i geografii Polski. Zna i śpiewa hymn,                       
obchodzi polskie święta narodowe.  

Co więc myślą na ten temat nauczyciele języka                          
polskiego i historii? 

 

Rozmawiamy z Panią dyrektor Aldoną                         
Cyranowicz—nauczycielką języka polskiego. 

- Bycie patriotą w czasach pokoju nie wymaga      
od nas takich poświęceń, do jakich gotowi byli nasi 
rodacy w czasie wojny; wielu z nich dla Ojczyzny 
poświęciło wówczas to, co najcenniejsze – własne 
życie. To nie oznacza, że w czasach pokoju nie     
można być patriotą. Miłość do Ojczyzny możemy 
bowiem wyrażać na wiele sposobów: szanując                  
symbole narodowe, ucząc się polskiej historii,                         
kultywując polskie tradycje narodowe i zwyczaje, 
uczestnicząc w obchodach świąt narodowych,                        
na przykład zbliżającego się 11 listopada.                               
Patriotyzm w czasie pokoju to także szacunek                       
wobec obowiązującego prawa, udział w życiu                         
społecznym (np. uczestnictwo w wyborach), a także 
dbanie o poprawność językową, ponieważ „Naród 
żyje, póki język jego żyje”. 

 

Pan Jakub Bargieł - nauczyciel historii mówi: 
- Miłość do Ojczyzny można pokazać                      

szanując i pielęgnując polskie tradycje. Powinno się 
znać historię swojego narodu. Można ją poznawać, 
nie tylko uczestnicząc w zajęciach z tego przedmio-
tu, ale także czytając książki, oglądając filmy                      
historyczne, zwiedzając zamki, muzea, miejsca                   
pamięci narodowej, wykopaliska archeologiczne, 
uczestnicząc w rajdach historycznych. Patriotyzm 
nie jest nudny i możemy kochać swoją Ojczyznę                 
na co dzień, nie tylko od święta. Powinien być                 
ukazywany również udziałem w wyborach                                    
i codziennym szacunkiem do symboli narodowych. 

Jak więc widzicie, bycie patriotą nie musi                        
kojarzyć się z nudą. Abyście jednak nie zarzucili 
nam, że podajemy Wam tylko zdanie nauczycieli, 
wyszliśmy ze swoim pytaniem na zewnątrz                    
szkoły. 

 

Jak w dzisiejszych czasach możemy kochać 
swoją Ojczyznę? - pytamy p. Romana                                 
Nowoszewskiego — prezesa honorowego                              
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Błońskiej.  

- Kochać Ojczyznę można na wiele sposobów, 
na przykład wspierając demokrację i przeciwsta-
wiając się wprowadzaniu rządów totalitarnych. 

 

A co na ten temat myślą przypadkowi                  
mieszkańcy Błonia, spotkani przez nas na ulicy? 

- Być patriotą, to kupować polskie produkty                      
i nie zaśmiecać środowiska przyrodniczego.  

- Trzeba brać udział w wyborach, bo wtedy 
możemy wpłynąć na to, kto rządzi w państwie. 

- Nie przynosić wstydu swoim zachowaniem, 
nie niszczyć wspólnego dobra, nie zanieczyszczać 
środowiska. 

- Tak rządzić, aby młodzi nie musieli                                
wyjeżdżać za pracą i mieszkaniem za granicę. 

- Dbać o rozwój polskich miast i wsi, ale też 
troszczyć się o dobro pojedynczego człowieka. 

Przychodzi mi na myśl, że bycie patriotą wcale 
nie jest łatwe, bo czy na przykład lubimy płacić 
podatki? 

 

Tekst: Piotr Siedlecki (6a) 
Wywiady: Maja Rosińska, Łukasz Mulawa,                       

Lidia Barciak (6c) 

▲ Zwiedzamy Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie
(21 X 2017 r.). 

▲ Odkrywamy tajemnice wykopalisk archeologicznych                   
w Błoniu (24 X 2017 r.). 

fot. Kajub Bargieł  

fot. Mariola Siedlecka  
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Pan Alejandro Quiñones—Garcia (tata                         
Emilki—uczennicy naszej szkoły): 

 

- Urodziłem się i wychowałem w Meksyku. 
Kiedy mieszkałem we Francji, gdzie jako wolonta-
riusz pracowałem we wspólnocie Taizé, bracia 
wysłali mnie do Polski, abym rozpoczął przygoto-
wania do spotkania młodzieży w Warszawie. To 
był rok 1999. Wtedy poznałem swoją przyszłą  
żonę. Kiedy urodził się nasz syn, postanowiliśmy 
zamieszkać w Polsce. Nie straciłem jednak                       
kontaktu ze swoim rodzinnym krajem i językiem. 
Meksyk odwiedzamy mniej więcej co dwa lata                       
i przebywamy w nim około 3 – 4 tygodni. Gdy 
tam jedziemy, mówimy, że wyjeżdżamy do                         
domu. Kiedy jedziemy do Polski, też wracamy            
do domu. Tak jakby mamy dwie Ojczyzny.                       
W domu moja żona rozmawia z dziećmi w języku 
polskim, ze mną rozmawiają w języku hiszpań-
skim.  Dbamy o to, aby nasze dzieci znały historię 
i kulturę zarówno jednego, jak i drugiego kraju. 

Pani Aldona Cyranowicz (dyrektor SP2):  
 

- Można być wspaniałym patriotą, mieszkając 
poza granicami Polski, nawet jeśli pobyt poza  
Ojczyzną jest bardzo długi. Dowodem na to dla 
mnie jest osoba, którą poznałam, pisząc swoją 
pracę magisterską. To hrabia Krzysztof Mańkow-
ski – praprawnuk Bogusławy Mańkowskiej –                   
córki Jana Henryka Dąbrowskiego. Pan Mańkow-
ski w 1939 roku (miał wtedy 6 lat), wraz z rodzi-
cami i bratem, zmuszeni zostali przez Niemców 
do opuszczenia rodzinnej Winnogóry i wyjazdu 
za granicę. ► 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba/ Podnoszą z ziemi przez uszanowanie/ Do darów Nieba…/                                                 
Tęskno mi, Panie…” -  Cyprian Kamil Norwid 

POZA OJCZYZNĄPOZA OJCZYZNĄPOZA OJCZYZNĄ   

Jak można przejawiać miłość do swojej                                 
Ojczyzny, przebywając poza jej granicami?                                     
- to pytanie zadaliśmy różnym osobom. Komu? 
Przekonajcie się sami! 

Pani Grażyna Szemborowska (mama dawnej 
uczennicy naszej szkoły, mieszkająca od jedenastu 
lat w Londynie): 

 

- Przebywając na stałe za granicą, mamy wiele 
możliwości promowania naszej Ojczyzny wśród spo-
łeczności, z którą żyjemy na co dzień. Jest to ważne 
dla obu stron - dla nas samych, aby zachować i pielę-
gnować naszą tożsamość, a dla naszych nowych go-
spodarzy, aby mogli lepiej nas poznawać. W szkole 
możemy organizować pogadanki o naszych rodzi-
mych zwyczajach, tradycjach i regionalnych osobli-
wościach. Opisy przyrody powiązane z historyczny-
mi miejscami i legendami są idealnym przykładem 
do zainteresowania obcokrajowców naszą Ojczyzną. 

Ważna jest chęć rodziców do organizowania pol-
skich szkół, gdzie od najmłodszych lat dzieci mogą 
poznawać rodzinny język i kulturę. Co roku ucznio-
wie wyjeżdżają na zlot polskich szkół do Laxton 
Hall, organizują przedstawienia, jasełka. Dobrze, że 
te szkoły są, chociaż nastawiają się głównie na dzieci 
tu urodzone, czyli takie, które nie znają języka                      
polskiego. Oczywiście naszym obowiązkiem jest też 
integracja z członkami całej naszej społeczności, co 
nie znaczy, iż powinniśmy zapominać lub unikać 
promowania naszej tożsamości. Zapoznawanie                    
naszych sąsiadów z polską kuchnią, zwyczajami, 
imieninami, urodzinami pozwala innym nacjom nie 
tylko poznać, ale i rozumieć naszą kulturę.  

 

Pani Danuta (mieszkająca kilka lat w Niemczech, 
obecnie przebywająca w Polsce): 

 

- Z moich doświadczeń pobytu w Niemczech        
wynika, że Polak za granicą często udaje, że nie jest 
Polakiem. Ja nigdy nie wypierałam się swojego                      
pochodzenia. I w domu, i na ulicy mówiłam po                      
polsku. Czuję dumę z tego powodu, że jestem                      
Polką. Moje dzieci (Maja ma dwa lata, a Oli—osiem 
lat), urodziły się w Niemczech, ale mówią obydwo-
ma językami: polskim i niemieckim. Obecnie                      
przebywamy w Polsce. Nie wiem jeszcze, czy                         
wrócimy do Niemiec. Tutaj mam rodzinę. Tam                
zostawiłam przyjaciół, ale to już nie jest ten sam kraj,  
do  którego  kiedyś  wyjechałam. Jest  w  nim  bardzo 
wielu obcokrajowców i przestało być bezpiecznie. 

▲ Pan Alejandro w czasie Nocy Śladami Neli                       
zapoznaje nas z kulturą Meksyku (20/21 X 2017 r.). 

fot. Mariola Siedlecka 
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► Tam w czasie wojny mama pana Krzysztofa—
Klementyna wykazała się ogromnym patrioty-
zmem, działając w ruchu oporu. Była kobietą                     
szpiegiem. Udało jej się uratować wielu                    
ludzi od niechybnej śmierci. Za jej zasługi władze 
francuskiej wyspy Noirmautier przyznały jej po 
wojnie duży kawałek ziemi, żeby mogła się tam 
osiedlić.  Warto przeczytać jej wspomnienia, które 
pod tytułem ,,Moja misja wojenna’’, ukazały się                         
w Polsce z przedmową prof. Jerzego Topolskiego                      
i Andrzeja Szczypiorskiego. Pan Krzysztof                           
większość swojego życia przeżył poza Polską,                      
dopiero zmiana sytuacji politycznej w naszym kraju 
pozwoliła mu powrócić do Ojczyzny. Mimo że 
mieszkał i uczył się za granicą, przepięknie mówi 
po polsku, doskonale zna polską historię i tradycje, 
w jego paryskim mieszkaniu (kiedy jeszcze tam 
mieszkał) było mnóstwo pamiątek narodowych. 
Nigdy nie zapomniał o Ojczyźnie, chociaż opuścił ją 
jako małe dziecko. To pokazuje, że można kochać 
Ojczyznę, mieszkając poza jej granicami, nawet  
wtedy, kiedy wydaje się, że już się do niej nie                      
powróci.  
 

Pan Jakub Bargieł (nauczyciel historii): 
 

- Mieszkając za granicą, można, na przykład,                     
nawiązywać kontakty z Polakami mieszkającymi                     
w tym państwie. Trzeba pamiętać o polskich                         
świętach narodowych. Nie wolno zapominać,                        
że Polakiem jest się nie tylko w Polsce,                                      
ale w każdym państwie na świecie. 

 

Pani Izabela Łuczak (nauczyciel wspomagający 
w klasie 6c): 

 

- Historia Polski (i nie tylko) pokazuje, że lęk 
przed utratą życia, wolności, rodziny potrafi być tak  
potężny, że ludzie emigrują do innych krajów,                    
ale nie poddają się w walce o dobrobyt kraju,                          
z którego pochodzą. I właśnie taka walka jest                     
oznaką miłości do Ojczyzny. Kiedyś był to rząd                   
na emigracji, twórczość Fryderyka Chopina.                       
Obecnie to może być branie udziału w głosowaniu 
w sprawach ważnych dla kraju, solidarność                        
z rodakami w postaci marszów, happeningów. To 
także twórczość literacka, muzyczna mająca korze-
nie w sztuce i tradycji ludowej. Myślę, że każdy, kto 
kocha swoją Ojczyznę, a przyszło mu żyć na emi-
gracji (z konieczności lub własnego wyboru), tęskni 
i pragnie choć na chwilę wrócić do swojego kraju. 

 

Pan Michał Wysocki (nauczyciel języka                         
angielskiego):  

 

- Będąc za granicą, zawsze zachowujmy się                     
wzorowo, pamiętając o tym, że reprezentujemy         
Polskę i dajemy jej świadectwo.  

Zawsze brońmy spraw polskich i mówmy                     
dobrze o swoim kraju. Jeśli studiujemy lub                          
się uczymy, to róbmy to jak najlepiej. Jeśli pracu-
jemy za granicą, to starajmy się być wzorowymi 
pracownikami. Pokazujmy, że jesteśmy dumni                    
z Polski—wywieszajmy naszą flagę przed                    
domem.  

Maja Korbuszewska (4a): 
- Można zachowywać tradycje i w ten sposób 

pokazywać, że jest się Polakiem. 
 

Julia Radzińska (6a): 
- Wywieszać flagę polską w święta narodowe; 

oglądać mecze, w których gra polska drużyna; 
słuchać w radiu o tym, co się dzieje w Polsce. 
 

Natalia Frąc (6b): 
- Obchodzić wszystkie święta i zwyczaje jak                        

w Polsce oraz modlić się za Ojczyznę. 
 

Łukasz Polowiec (6b): 
- Zawsze pamiętać o swojej Ojczyźnie i wspie-

rać swoich rodaków; nigdy nie wyprzeć się swojej 
Ojczyzny. 
 

Milena Kuchta (6c): 
- Nie zapominać historii swojego kraju,                         

szanować flagę i godło, odchodzić święta narodo-
we, służyć mu, jak tylko się da. 
 

Paweł Miszczuk (6c): 
- Pomagać swojemu krajowi i wierzyć w niego, 

tak aby stawał się coraz lepszy i silniejszy. 
 

Maja Rosińska (6c): 
- Pielęgnować tradycje i w swoim domu                       

rozmawiać w ojczystym języku, pamiętać                             
o swoim kraju i religii. 
 

Mateusz Kobierecki (6c): 
- Wierzyć w swój kraj; gdy ma się w nim                      

rodzinę, to dzwonić do niej i odwiedzać. Gdyby 
była jakaś wojna, to walczyć o wolność, a na co 
dzień o sprawiedliwość i wolność wypowiedzi. 
 

Paulina Purzycka (6d): 
- Być z Polską na dobre i na złe. 
 

Kacper Michalski (6d): 
- Przekazywać polskie tradycje, pisać wiersze      

i inne utwory literackie na temat swojego kraju. 
 

Kuba Koźbiał (6d): 
- Wywieszać flagę swojego państwa przed                   

domem, zakładać stroje regionalne, opowiadać 
innym ludziom o swojej Ojczyźnie. 
 

Damian Niżyński (6d):  
- Śpiewać pieśni patriotyczne, troszczyć się                     

o sztukę i kulturę polską. ▪ 
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Przypomnijmy jeszcze patriotyzm dawnych lat. Przedstawiamy Wam pierwszy rozdział powieści,                                          
której akcja toczy się w czasie powstania warszawskiego. Autorką jest Maja Misiak z klasy 7c. 

WALKA O JUTROWALKA O JUTROWALKA O JUTRO   
Wyciągnęłam z szafy mój świeżo uprany                    

mundur i po chwili założyłam go na siebie.                             
Podeszłam do lustra i uśmiechnęłam się do swoje-
go odbicia. 

- Wojna to nie zabawa. Proszę, uważaj na siebie                    
- usłyszałam znajomy głos mojej babci. 

- Wiem, babciu. Powtarzasz mi to codziennie -
zasmuciłam się. 

- Oj, Anielko, kochana Anielko, twoja matka      
byłaby z ciebie dumna. 

- Gdyby tu była… - łzy napłynęły mi do oczu. 
Moja mama zginęła w obozie. Niemcy uznali,   

że już im się nie przyda. Mama była łączniczką                      
w naszej drużynie, a gdy Niemcy w jakiś sposób 
się o tym dowiedzieli, chcieli od niej wyciągnąć 
informacje, oczywiście mama nic nie powiedziała. 
Jest moją bohaterką. Zginęła zaledwie rok temu. 

Szybko zdjęłam mundur, by Niemcy mnie tak 
nie zobaczyli i ukryłam go pod łóżkiem. 

- Babciu, muszę już iść—krzyknęłam przez                 
ramię i wyszłam z budynku. Po chwili byłam już 
na dworze. Przechodziłam między ruinami                            
budynków Woli. Szybko minęłam getto, a właści-
wie tylko to, co z niego zostało. Nie mogłam                   
patrzeć na to wszystko. Musiałam. Przerażał mnie 
widok zburzonych domów, w których kiedyś 
mieszkały szczęśliwe rodziny. 

Nagle za moimi plecami usłyszałam cichy 
szmer i automatycznie się odwróciłam. Przede 
mną stał niemiecki żołnierz. Celował do mnie,                      
ale tak jakby się wahał czy strzelić. Wykorzystałam 
moment i w mgnieniu oka odebrałam mu z ręki 
pistolet. Dopiero teraz poczułam, że serce bije mi 
jak oszalałe. Spojrzałam mu w oczy. Malował się  
w nich niepokój i strach. Strzeliłam i uciekłam,                    
ile sił w nogach. 

Gdy w końcu doszłam na miejsce spotkania   
naszej drużyny, zauważyłam, że jestem chwilę 
przed czasem. Spojrzałam na zegarek - jeszcze     
niecałe dziesięć minut. Po chwili zobaczyłam,                        
że w moją stronę zbliża się jakiś mężczyzna.                         
Był bardzo wysoki i miał krótkie, kruczoczarne 
włosy. 

- Ciociu Wando, to ty? - zapytał.  
Wiedziałam, o co chodzi. Tak mieliśmy się                       

witać, by nie budzić żadnych podejrzeń. 
- Tak, to ja. 
Uśmiechnął się, a ja odwzajemniłam uśmiech.  
 

Chwilę później byliśmy już w pełnym składzie. 
- Witam was, moi drodzy. Zostałem waszym 

przełożonym niedawno, dziś chciałem się z wami 
spotkać ze względu na to, że muszę was poznać                       
i dać wam pseudonimy—powiedział mężczyzna,             
z którym wcześniej się przywitałam. Dopiero                   
teraz zauważyłam, ile osób tu jest. W naszej                        
drużynie byłam ja, oczywiście nasz przełożony, 
dwie dziewczyny i jeszcze trzech chłopaków.        
Jedna z tych dwóch dziewczyn do mnie się 
uśmiechnęła. Miała długie blond włosy, splecione 
w luźny warkocz oraz duże, zielone oczy.                   
„Na oko” była w moim wieku. Dosięgała mi 
mniej więcej do podbródka. Sprawiała wrażenie 
skupionej. Natomiast druga dziewczyna była ode 
mnie niższa o głowę i miała średniej długości  
bardzo jasne włosy. Nasz przełożony zaczął                      
czytać pseudonimy. 

- Adrianna Nowak - pseudonim Biała, Zofia 
Kos - pseudonim Wiśnia, Aniela Przygoda—
pseudonim Mama, Ignacy Paszkowski - pseudo-
nim Ciemny—po tym nazwisku się wyłączyłam.                      

Zastanawiałam się, jakie zadanie dostanę.                           
Ciekawiło mnie też, dlaczego dostałam pseudo-
nim „Mama”. 

Potem otrzymaliśmy fałszywe dane osobowe,                  
których mieliśmy się nauczyć, gdyby jakiemuś 
Niemcowi chciało się to sprawdzać. ▪ 

 

Jeżeli jesteście zainteresowani dalszym ciągiem 
powieści Mai, piszcie, a będziemy zamieszczać ją                          
w odcinkach w tradycyjnych numerach gazety                      
szkolnej.   

Kontakt: diamir72@o2.pl 

▲ 1 sierpnia 1944, godzina „W” (17.00). Patrol por. 
„Agatona” z batalionu „Pięść” na pl. Kazimierza Wielkiego. 

fot. Stefan Bałuk (domena publiczna) 
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu główkuj razem z nami! 

TEN, W KTÓRYM MIŁOŚĆ WSCHODZI...TEN, W KTÓRYM MIŁOŚĆ WSCHODZI...TEN, W KTÓRYM MIŁOŚĆ WSCHODZI...   

Rozwiążcie łamigłówkę. Odczytajcie hasło. 

 

 

            1                   

          2                    

            3                   

          4                    

          5                     

      6                         

      7                         

          8                     

        9                       

    10                           

  11                             

          12                     

  13                             

        14                       

            15                   

        16                       
17                        

  18                             

  19                             

          20                     

OBJAŚNIENIA HASEŁ: 
1—Narodowość księdza Mosinga. 
2—Imię siostry Henryka. 
3—Choroba, którą badał dr Mosing. 
4—Miasto, w którym pochowano Rudolfa Weigla. 
5—Miasto rodzinne Ojca Pawła. 
6—Miejsce pracy naukowej Doktora.  
7—Mikrobiolog specjalizujący się w bakteriologii. 
8— Święty, którego ksiądz Henryk obrał sobie za 
patrona. 
9—Niewielka budowla sakralna umiejscowiona 
przy kościele. 
10—Zamknięta dzielnica żydowska w Warszawie. 
11—Zawód ojca, dziadka i pradziadka Henryka. 

12—Miejscowość, w której Henryk Mosing był                  
wyświęcony na kapłana. 
13—Postawa umiłowania swojej Ojczyzny. 
14—Nazwisko kapłana—przyszłego papieża, który 
udzielił Mosingowi święceń kapłańskich.   
15—Jeden z sakramentów, których udzielał Ojciec 
Paweł. 
16—Miasto, do którego przeniesiono z Wilna ojca 
młodego Henryka.  
17—Imię młodszego brata Henryka. 
18—Szkoła, w której Henryk zdawał maturę. 
19—Państwo, na którego terenie obecnie znajduje 
się Wilno. 
20—Uczestnik pielgrzymki. 

Na rozwiązania czekamy do 11 listopada 2017 r. Prosimy przesyłać je na adres mailowy: diamir72@o2.pl. 



14 

ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

 
Gazeta SP2 „Nasze Sprawy i Sprawki” w roku 

szkolnym 2017/2018 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:    

   

„Vitam perdidit, qui nemini prodidit – życie zmarnował, kto nikomu nie pomógł”.  
dr Henryk Mosing  

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   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Marysia Jagodzińska, Ula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Milena 
Kuchta, Łukasz Mulawa, Janka Paradowska, Daria Przygoda, Maja Rosińska, Olga Rosińska,                    
Piotr Siedlecki                     

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

Opiekun koła historycznego: Jakub Bargieł 

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: piątek, godz.13.35 (czytelnia) 

 
 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu obecnego numeru 
gazety. 

 

Jak się nazywa miasto przedstawione                            
na zdjęciu? 

 

Co ma wspólnego z tematem naszej gazety? 
 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
do 11 listopada 2017 roku na adres mailowy:                      
diamir72@o2.pl. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) fot. CC BY-SA 3.0 


