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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

9  Humor z dzienniczka ucznia 

10 Daliśmy radę! 

11 Jak zakończyła się nasza wyprawa życia? 

12 Znajdź złoto w Warszawie! 

13 Na jarmarku świątecznym w Dreźnie 

14 Boże Narodzenie w językach świata 

15 Pergaminowo… 

15 … I mikołajkowo  

15 Święta na Ukrainie 

16 W wielkim skrócie 

17 W Muzeum Żydów Polskich 

17 Hangar 646 

18 Tajemnicza butelka 

18 Nela i polarne zwierzęta 

19 Na świątecznym drzewku - łamigłówka. 

20 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej:   
 

Wspomnienia z jarmarku bożonarodzeniowego 
w Dreźnie.  

 

Serdecznie witamy w kolejnym numerze      
gazety szkolnej! 

Chociaż święta już za nami, miło powspomi-
nać i zebrać pomysły na następny okres Bożego 
Narodzenia. W grudniu w naszej szkole i nie 
tylko, jak zawsze, wiele się działo. To, co Wam 
przedstawiamy, jest tylko niewielką częścią  
wydarzeń. 

Zapraszamy do przeczytania naszych                       
wywiadów. Dowiecie się, jakie tajemnice                              
skrywa Pan od niemieckiego i dokąd planuje 
pojechać z uczniami w przyszłym roku                             
szkolnym, jakie doświadczenia można zrobić na 
zajęciach chemicznych, jak rozwijać swoje zain-
teresowania muzyczne i na czym polega praca                 
trenera personalnego (może ktoś z Was                                  
w przyszłości będzie chciał mieć taki zawód?).  

Dla nas niezwykle ważny był finał ogólno-
polskiego konkursu gazet szkolnych na temat 
życia i działalności księdza Henryka Mosinga—
podzielimy się z Wami swoimi wspomnieniami 
z tego wydarzenia. 

O czym jeszcze napisaliśmy? Sami przeczy-
tajcie!  

Redaktor naczelny: 
Michał Firsiuk (6c) 

▲ Szkolni dziennikarze uczestniczą w różnorodnych zajęciach     
i zwyciężają w konkursach ogólnopolskich. ▼ 

fot. Mariola Siedlecka 
fot. Mariola Siedlecka 

fot. Fundacja Nowe Media 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 Jak znaleźć się w tropikach—wywiad                                    
z p. Krystianem Ciszewskim 

4    Uśmiechnij się! 

5 Dzięki za świetny trening! - wywiad                        
z p. Piotrem Antosikiem 

7 Bez odpoczynku—wywiad z p. Mariuszem                          
Żeleźkiewiczem 

7   Grajcie i się uśmiechajcie! 

8 W świecie substancji—wywiad z p. Anną 
Błachnio 

9 Wulkan 

9 Działanie pyłem magnezowym na roztwór    
kwasu octowego 

9 W kręgu tolerancji 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Człowiek dochodzi do takiego momentu w życiu, że widzi, że musi zacząć coś na nowo…” 

JAK ZNALEŹĆ SIĘ W TROPIKACHJAK ZNALEŹĆ SIĘ W TROPIKACHJAK ZNALEŹĆ SIĘ W TROPIKACH   

Spotykamy się z p. Krystianem Ciszewskim - 
nowym nauczycielem języka niemieckiego                      
w naszej szkole, jeszcze niedawnym dyrektorem 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kampinosie.  

 

- Jak wygląda Pana historia od zarania                 
dziejów? 

- Urodziłem się trzydzieści trzy lata temu                    
w Sochaczewie. Tam też ukończyłem szkołę                  
podstawową i średnią, a następnie udałem się                 
na studia, na filologię germańską. Od zawsze                 
wiedziałem, że będę nauczycielem, ale na początku 
nie byłem pewien, czego będę uczył.  Stwierdziłem, 
że będę studiował tam, gdzie się dostanę. Złożyłem 
dokumenty na kilka kierunków. Ostatecznie                 
dostałem się na historię i na filologię germańską. 
Najpierw zamierzyłem studiować jednocześnie                 
na obydwu kierunkach, ale później okazało się,                 
że to jest trudne do pogodzenia i zdecydowałem się 
tylko na filologię. Po studiach powróciłem                        
do Sochaczewa i od jedenastu lat pracuję w szkole.  

- Gdzie Pan wcześniej pracował? 

- Pracowałem w wielu szkołach.  Pierwszą,                 
w której się zatrudniłem, było Liceum                             
Ogólnokształcące imienia Fryderyka Chopina                     
w Sochaczewie, które sam ukończyłem. Przez                
dziesięć lat pracowałem w Kampinosie, ale także 
trochę w gimnazjach w Sochaczewie, Zaborowie                 
i Teresinie. Pierwszego września rozpocząłem pracę 
w Waszej szkole. Przez pięć lat byłem wicedyrekto-
rem szkoły w Kampinosie, a przez dwa ostatnie lata 
jej dyrektorem. Teraz rozpocząłem nową przygodę.  

- Dlaczego Pan zrezygnował z funkcji                      
dyrektora szkoły? 

- To bardzo trudne pytanie. Człowiek dochodzi 
do takiego momentu w życiu, że widzi, że musi coś 
zacząć na nowo. 

- W których klasach Pan uczy? 

- Uczę w klasach czwartych, z wyłączeniem    
klasy 4a, oraz w klasach siódmych, ale tylko                    
w grupach.  

- Jak Panu się podoba nasza szkoła? 

- Ogromnie mi się podoba i jestem zadowolony,                        
że tu pracuję. Spotkałem się z bardzo miłym                       
przyjęciem ze strony uczniów i nauczycieli.                             

 

 

Szkoła jest bardzo dobrze wyposażona. Uczniowie 
są sympatyczni, choć czasami niektórzy nie chcą się 
uczyć, ale to wszędzie tak bywa.  
 

- Co Pan robi w czasie wolnym? 
 

- Czytam i podróżuję. Regularnie wyjeżdżam 
do Niemiec, bo to się wiąże z moją profesją.                      
Co roku jeżdżę z uczniami na jarmarki bożonaro-
dzeniowe. W przyszłym roku, jeżeli Pani dyrektor 
nie będzie miała nic przeciwko temu, wyjedziemy 
na Wyspę Tropikalną i do Berlina.  

 

- Czy ta Wyspa Tropikalna jest w Niemczech? 
  

- Tak, koło Berlina. Byłem tam cztery albo pięć 
razy, dwukrotnie razem z uczniami, a w zeszłym 
roku otworzono tam zewnętrzną część – Amazonię, 
która jest po prostu rewelacyjna. Jest to dla Was 
doskonała okazja, aby uczyć się języka „na żywo”, 
bo trzeba zamówić sobie jedzenie albo coś do picia. 
Słuchajcie, „potrzeba jest matką wynalazków”.                     
Jeżeli chce się pić, to człowiek musi iść i sobie coś 
zamówić. Bilet trzeba sobie samemu kupić, a ja                      
sobie stoję i się przysłuchuję, aby sprawdzić,                          
czy ktoś sobie poradzi czy nie. Przed wyjazdem 
ćwiczymy jednak rozmówki – gdzie, jak i co                          
powiedzieć.  

 

- Dokąd chciałby Pan się udać w podróż                     
swoich marzeń? 

 

- Chciałbym powrócić do Grecji, bo bardzo mi 
się tam podoba. 

 

- Co Panu podoba się tam najbardziej? 
 

- Architektura, bo muszę Wam zdradzić,                     
że poza tym, że jestem nauczycielem języka                    
niemieckiego, przez kilka lat pracowałem                           
w gimnazjum jako nauczyciel plastyki. ► 

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

►Cała kultura i architektura antyczna                            
wywołuje na mnie ogromne wrażenie, a Ateny                         
same w sobie są piękne. Myślałem jeszcze o tym, 
aby wyjechać do Rzymu i od kilku lat te marzenia 
są gdzieś w mojej głowie, ale może kiedyś się                             
zrealizują. Jak to powiedział Paulo Coehlo: „jeżeli                      
o czymś się gorąco myśli i pragnie, to cały                                 
wszechświat działa potajemnie, aby to osiągnąć”. 

- Czy Pan zna inne języki obce? 

- Znam język angielski na poziomie komunika-
tywnym. W przyszłości chciałbym bardziej poznać 
rosyjski. Świat idzie do przodu i znajomość tylko 
jednego języka obcego, to niedługo będzie za mało. 
Znajomość języków obcych pomoże Wam znaleźć 
dobrze płatną pracę, a przede wszystkim ułatwi 
pobyt za granicą. Język polski jednak jest podstawą; 
każdy nauczyciel języka obcego, jest przede                  
wszystkim nauczycielem języka polskiego.  

- Gdyby Pan miał zmieniać zawód na inny,                  
to jaki by to był? 

- Odnalazłbym się w wielu zawodach. Kiedyś 
myślałem o tym, aby pracować w biurze podróży, 
ale nigdy nie spróbowałem.  

- A czy ma Pan dzieci? 

- Tak, mam dwóch synów. 

- A umieją mówić po niemiecku? 

- Mój młodszy syn Kacper ma pięć lat, a starszy – 
Miłosz poszedł do pierwszej klasy w szkole                    
w Sochaczewie, tej samej, którą ja ukończyłem.                
Moja żona też jest nauczycielką języka niemieckie-
go, w szkole w Teresinie, moja ciocia też, więc język 
niemiecki to taka profesja rodzinna. Jednak gdy                 
kiedyś mówiłem chłopakom – chodźcie to pouczy-
my się niemieckiego, to mówili stanowczo: „nein”, 
a teraz nastąpił zwrot w sprawie i sami się do mnie 
zgłosili, że chcą się uczyć.  Na razie nauczyli się 
podstawowych zwrotów, oglądają też filmiki                       
w języku niemieckim, co mogę i Wam polecić. 

- Jaką chciałby Pan mieć super moc? 

- Ponieważ mieszkam w Sochaczewie,                                 
przydałaby mi się umiejętność teleportacji, bo nie 
musiałbym stać w korkach.  

- Czy Pan pracuje tylko u nas? 

- Nie, od czterech lat pracuję również w Zespole 
Szkół w Sochaczewie, także w technikum                                     
i w liceum ogólnokształcącym, tak więc mam cały 
przekrój uczniów – od klasy czwartej podstawówki 
do czwartej technikum.   

wywiad 

- Co Pan najbardziej lubi jeść? 

- Ja w ogóle lubię jeść, co po mnie widać.                  
Największym  łasuchem jestem na słodycze.  

- Czy ma Pan jakieś zwierzątko? 

- Tak, mam kota – zwykłego, szaro-burego.  

- Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? 

- A tu Was zdziwię. Wcale to nie był niemiecki. 
Momentami to wręcz przeciwnie, co do niemiec-
kiego miałem inne odczucia. Bardzo lubiłem język 
polski, bo pani była sympatyczna, miła i przy tym 
bardzo wymagająca.   

- Jakie miał Pan oceny? 

- W czwartej klasie szkoły podstawowej                           
na świadectwie miałem tylko dwie piątki,                                 
a resztę szóstek. W liceum już tak wysokich ocen 
nie miałem, ale zawsze dobrze się uczyłem. 

- Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 

UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!UŚMIECHNIJ SIĘ!   

☺ Der Vater liest am Bett Märchen vor, damit 
der Sohn einschläft. Eine halbe Stunde später 
öffnet die Mutter leise die Tür und fragt: 
- Ist er endlich eingeschlafen? 
- Ja, endlich— antwortet der Sohn. 
 

Tłumaczenie: 
 

Tato czyta bajkę, siedząc obok łóżka, aby syn                 
zasnął. Pół godziny później mama otwiera cicho 
drzwi i pyta:  
- Zasnął wreszcie? 
- Tak, wreszcie—odpowiada syn. 
 

Das Märchen – bajeczka 
Eine Halbe Stunde – pół godziny 
Lesen – czytać 
Einschlafen – zasnąć 
Endlich – w końcu 
Leise – cicho 
 

☺ Zwei Pferde treffen sich im Zoo. Das eine sagt 
zu dem anderen:  
- Unerhört, es ist schon fast 15.Uhr und das              
Zebra da drüben ist immer noch im Schlafanzug. 
 

Tłumaczenie: 
 

Dwa konie spotykają się w zoo. Jeden mówi do 
drugiego:  
- Niesłychane, już prawie 15, a zebra ciągle                         
w piżamie. 
 
 

Das Pferd – koń 
Der Schlafanzug – piżama 
Sich treffen – spotkać się 

Żródło: niemieckiwdomu.pl 

 
 
 
 
 
 
 
majka_k007@o2.pl.  
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NOWOCZESNE ZAWODY 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

2017 

Na czym polega praca trenera personalnego?  

DZIĘKI ZA ŚWIETNY TRENING!DZIĘKI ZA ŚWIETNY TRENING!DZIĘKI ZA ŚWIETNY TRENING!   

Z panem Piotrem Antosikiem—trenerem                           
personalnym—rozmawia pan Adam Biskupski. 

 

- Kto to jest trener personalny? Na czym polega 
ta praca? 

 

- Jest to osoba, która przygotowuje                      
indywidualny plan ćwiczeń, porad dietetycznych 
oraz monitoruje postępy swoich podopiecznych.                        
Ponadto odpowiada za poprawność wykonywania 
ćwiczeń oraz—co ważne—motywuje do działania. 
Według mnie trener powinien być dobrym psycho-
logiem i potrafić słuchać. Wielu moich                              
podopiecznych stało się moimi przyjaciółmi...  

 

- Czy nie jesteśmy w stanie sami ułożyć                      
sobie planu żywieniowego? 

 

- Jeśli się samemu nie ma wiedzy w tym                              
zakresie, lepiej zasięgnąć informacji. W dzisiejszych                         
czasach najlepszym, a zarazem najgorszym źródłem 
informacji, jest Internet. Najlepszym—dlatego,                          
że można znaleźć dużo przydatnych artykułów                            
i porad. W tym celu polecam strony kończące się 
na .org/.edu./.gov, gdyż są to strony rządowe                           
lub organizacyjne, w przeciwieństwie do komercyj-
nych .com. Świetnym przykładem jest https://
www.choosemyplate.gov/ 

 

- Ile czasu zajmuje osiągnięcie oczekiwanych 
efektów? 

 

- Zależy to już od osoby i od tego, czego oczeku-
jemy. Zazwyczaj pozytywne zmiany zachodzą już                        
w pierwszym miesiącu treningów. Jest to najczęściej 
wyraźna poprawa kondycyjno - siłowa. Zmiany                             
w sylwetce z reguły pojawiają się po trzecim                               
tygodniu treningów, ale wszystko zależy                                     
od zaangażowania, planu żywieniowego, częstotli-
wości treningowej i czy dana osoba miała wcześniej 
do czynienia ze sportem.  

 

- O co pytają Cię najczęściej osoby, które                        
zgłaszają się po pomoc? 

 

- Niejednokrotnie już przed pierwszym trenin-
giem pada bardzo nielubiane przeze mnie pytanie: 
KIEDY BĘDĄ EFEKTY??? Trudno na nie od razu 
odpowiedzieć, szczególnie wtedy, gdy ktoś jeszcze 
nawet nie zaczął ćwiczyć. Często słyszę też pytania 
o bezpieczeństwo ćwiczeń, zwłaszcza jeśli klient/ka 
przeszła jakieś kontuzje, oraz dotyczące żywienia, 
ciąży, suplementacji i tak dalej. 

▲ Pan Piotr Antosik motywuje do działania, pomaga                 
ludziom uwierzyć w swoje siły, przygotowuje dla nich 
indywidualne programy ćwiczeń. 

- W Internecie można znaleźć oferty kursów 
dających uprawnienia trenera personalnego.  
Czy twoim zdaniem, osoby po dwutygodnio-
wych szkoleniach, mogą wziąć odpowiedzial-
ność za drugiego człowieka i jego zdrowie? 

 

- Świetnie, że o to pytasz! Jestem ogromnym 
hejterem procesu popularyzacji tego „zawodu” 
na tak ogromną skalę. Trener osobisty                            
to bardzo odpowiedzialna praca, ponieważ przez 
nasz (trenerski) błąd możemy komuś                        
wyrządzić ogromną krzywdę (lub nawet                            
doprowadzić do śmierci). Mam doświadczenie 
ze studiów w USA, gdzie trenerem nie można 
zostać bez odpowiednich certyfikatów, ale nie 
takich jak on-line w Polsce. Ponadto trener                      
personalny za oceanem nie ma prawa rozpisy-
wać planów dietetycznych. W Polsce natomiast 
system prawny tego nie reguluje. Trener                                    
w zasadzie może wszystko i ciężko jest go                            
pociągnąć do odpowiedzialności w razie                          
wypadku. ► 

Udostępnienie: Piotr Antosik 
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NOWOCZESNE ZAWODY 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

2017 

► Wracając do sedna, myślę, że osoba                                
po dwutygodniowym kursie ma tylko podstawową 
wiedzę,     a to za mało,  aby uważać ją za w pełni 
wykwalifikowanego trenera.                 

 

- Czy zdarzają Ci się momenty, gdy chciałbyś 
rzucić to wszystko? 

 

- Niestety tak, coraz częściej. Jeden powód to                             
właśnie nieustający napływ nowych, słabo                           
wykształconych trenerów. Gdy patrzę na ich pracę, 
to zaczynam wątpić w sens tego wszystkiego. Poza 
tym czasami dopada mnie tęsknota za życiem za 
granicą. W takich momentach jednak nieświadomie 
przychodzą mi z pomocą moi podopieczni, mówiąc 
„dzięki za świetny trening”, „bez Ciebie nie dała-
bym/dałbym rady tego osiągnąć”… To nie tylko 
praca w jedną stronę, ale ja też mam dużo pozytyw-
nej energii ze swoich ludzi. Oni doceniają                           
to, co robię dla nich i to jest najważniejsze. 

 

- Dla kogo jest trening personalny? 
 

- Mówi się, że dla każdego…, ale nie każdy                  
trener jest do wszystkiego. Są osoby, które zajmują 
się  treningiem typowo sportowym, jak na przykład 
ja. Inni natomiast skupiają się na treningu rehabili-
tacyjnym... Ja zwykle nie podejmuję się takich                    
wyzwań. Plusy z treningu może czerpać naprawdę 
każdy, odsyłam do dodatkowych źródeł,                                  
na przykład journali na ten temat. 

 

- Jakie informacje potrzebne są trenerowi,                                
by odpowiednio pokierować naszym cyklem                         
ćwiczeń? 

 

- Tak naprawdę cała masa. Im dłużej pracuję,                      
tym bardziej przekonuję się, jak wiele jeszcze                           
nie wiem i często muszę otwierać notatki.                              
Anatomia, biomechanika, biologia, fizjologia                          
wysiłku, w ogóle kinezjologia... Im więcej wiedzy             
w tym zakresie, tym lepiej. Ja dodatkowo                                  
na studiach miałem rozszerzoną psychologię,                         
co naprawdę doceniam po powrocie do Polski                          
i rozpoczęciu pracy na większą skalę. Sięgając                     
pamięcią wstecz, bez tej wiedzy, już dawno bym 
rzucił, to co robię. 

 

- Jakie perspektywy, według Ciebie, ma zawód 
trenera personalnego? 

 

- Trudne pytanie... W tej branży trzeba umieć się 
sprzedać. Tu pojawia się problem, ponieważ                           
zdecydowana większość trenerów—celebrytów                        
to naprawdę przeciętni fachowcy z pomysłem                         
na siebie, zajmujący się odpowiednio mediami                        
społecznościowymi. Myślę, że nie o to w tym                        
chodzi. Jest szansa, żeby rozkręcić dobry biznes. 
Trzeba znaleźć niszę na lokalnym rynku                                  
(lub globalnie) i zainwestować (trochę ryzykując).  

W innym przypadku, na przykład moim,                          
można konsekwentnie prowadzić treningi,                      
powiększając powoli swoją grupę podopiecznych. 
Jest mi o tyle miło, że tym sposobem może nie 
mam całej rzeczy klientów, ale są to osoby oddane. 
Zwykle zostają ze mną długo i nie                        
wyobrażają sobie pracy z kimś innym, ufamy                       
sobie.  

 

- Wymień, proszę, kilka narzędzi służących 
motywowaniu podopiecznego? 

 

- Nigdy nie byłem fanem typowych metod,                          
jak powtarzanie dookoła „dasz radę”. Zawsze                        
staram się doprowadzić do tego, żeby mój podo-
pieczny osiągnął stan „automotywacji”. Pokazuję 
mu, że tak naprawdę cel jest na wyciągnięcie             
ręki, że to wszystko jest możliwe, tylko potrzeba 
ciężkiej pracy i zaufania w obie strony. Bardzo 
szybko okazuje się, że nie tylko obecny cel jest do 
osiągnięcia, ale pojawiają się nowe. Ponadto,                      
zawsze, jak zaczynamy trenować, proszę o zrobie-
nie sobie zdjęcia przed pierwszym treningiem                      
i robieniem podobnych zdjęć w tym samym                    
miejscu co dwa tygodnie przez cały okres treno-
wania... Nie ma większej motywacji niż                      
obserwowanie, jak zmienia się własne ciało,                          
ani nie potrzeba mi żadnych narzędzi, żeby                     
mierzyć procenty tłuszczu. Uśmiech klienta                    
mówi wszystko…, no i nowe dziurki w pasku. 
Także motywacja wewnętrzna i zewnętrzna,  sama 
chęć zmiany i zaspokojenia potrzeb oraz trochę 
mojej magii, wzbudzenie energii i przekierowanie 
jej na cel. 

 

- Jakie jest nasze podejście do treningu                         
sportowego? 

 

- Wasze podejście? To znaczy osób, które                  
nigdy nie trenowały czy chodzi o ogół społeczeń-
stwa? Mimo wszystko treningi personalne cieszą 
się coraz większą popularnością. Nie tak dawno 
taka forma treningu była wyśmiewana przez 
„zwykłych” ludzi, jak też ortopedów (tak samo 
było z fizjoterapeutami jeszcze dawniej).  W chwili 
obecnej wielu lekarzy poleca wręcz współpracę                     
z fizjoterapeutą lub trenerem. Zdarzyło mi się parę 
razy, że ktoś do mnie przyszedł sceptycznie                       
nastawiony. Co zabawne, po dwóch, trzech trenin-
gach otrzymywałem  wiadomość typu „wiesz, nie 
myślałem/am, że tak szybko będzie mi się lepiej 
wstawało i w ogóle mam więcej energii”. Wszyst-
ko się rozwija, a podejście coraz bardziej zmienia.                           
Myślę, że za niedługo praca z własnym trenerem 
będzie na porządku dziennym.  

 

Z panem Piotrem Antosikiem rozmawiał                              
pan Adam Biskupski. 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Gdzie brak słów, tam mówi muzyka”.  Hans Christian Andersen 

BEZ ODPOCZYNKUBEZ ODPOCZYNKUBEZ ODPOCZYNKU   

W poszukiwaniu nowych zainteresowań                         
dotarłem do Mariusza Żeleźkiewicza, członka                                 
Orkiestry OSP z Nadarzyna. 

Dnia 24 grudnia przeprowadziłem z nim                       
wywiad. Kilka dni wcześniej jego orkiestra rywali-
zowała w Tajlandii z innymi światowymi zespoła-
mi. „Nasza” reprezentacja zajęła I miejsce i została                        
nazwana ZŁOTĄ ORKIESTRĄ. GRATULUJEMY!!! 

A oto moja rozmowa z Mariuszem, muzykiem  
grającym w zwycięskiej orkiestrze na saksofonie. 

 

- Mariuszu, wszyscy szukamy jakiegoś hobby. 
Skąd u Ciebie takie nietypowe? 

 

- Pochodzę z bardzo muzykalnej rodziny. 
Dwóch moich starszych braci grało w orkiestrach. 
Jeden z nich jest zawodowym muzykiem w wojsku. 
Chciałem być tak jak oni i podążyłem ich muzycz-
nym śladem. 

 

- Dlaczego orkiestra, a nie zespół rockowy? 
 

- Właśnie dlatego, że taki rodzaj muzyki                            
towarzyszył mi w domu. Miałem ją na wyciągnięcie 
ręki. Najpierw była orkiestra w moim rodzinnym 
mieście, w Uniejowie, później ta nadarzyńska,                     
w której gram od ośmiu lat. 

  

- Jakie kraje zwiedziłeś ze swoją muzyczną                 
rodziną? 

 

- Z dwoma swoimi orkiestrami—uniejowską                        
i nadarzyńską - odwiedziłem Węgry, Niemcy,                
Austrię, Wietnam, Chiny, Australię, Tajlandię,                 
Maltę i Nową Zelandię. Orkiestra, w której obecnie 
gram, otwierała Paradę Pułaskiego dla Polonii                      
w Nowym Jorku. 

- Jak wyglądają takie międzynarodowe                   
konkursy? 

- To zależy od festiwalu. Są festiwale koncerto-
we, podczas których ocenia się utwory grane przez 
orkiestrę, oraz te, z pokazami musztry paradnej. 
Wtedy jest to pokaz przestrzenny na murawie                         
czy ulicy. Trudny i skomplikowany. Niewielu                            
muzyków z filharmonii jest w stanie zagrać dobrze 
utwór, ponieważ trzeba zsynchronizować                                   
chodzenie z grą na instrumencie. Jest to bardzo 
trudne, ale też piękne i widowiskowe. 

- Ile czasu poświęcasz na próby? 

- Spotykamy się z całą orkiestrą dwa razy                             
w tygodniu. Oprócz tego ćwiczymy w domu.  

Najważniejsza jest systematyczność. Usta nie    
mogą odpocząć od instrumentu, bo wtedy jest 
gorszy dźwięk. Kiedy przygotowujemy się do 
konkursu, spotykamy się 3-4 razy w tygodniu. 

- Jak zachęciłbyś młodych ludzi do swojej 
pasji? 

- Muzyka kształtuje charakter. Gra w dużym 
zespole daje możliwość spotkania się z rówieśni-
kami o tych samych zainteresowaniach.                            
To muzyka sprawiła, że dzisiaj jestem wrażliwy 
na wszystko, co mnie otacza. 

- Dziękuję za wywiad i życzę Twojej muzycz-
nej rodzinie sukcesów w Nowym Roku!!! 

Rozmawiał Michał Firsiuk (6c) 

GRAJCIE I SIĘ UŚMIECHAJCIE!GRAJCIE I SIĘ UŚMIECHAJCIE!GRAJCIE I SIĘ UŚMIECHAJCIE!   

☺ Pani syn nie powinien chodzić na lekcje gry 
na skrzypcach. On nie ma za grosz słuchu– mówi 
nauczycielka. 

Na to mama: 
- On nie ma słuchać, on ma grać!  
 

☺ Wiesz, wczoraj kupiłem twoją płytę! 
- Ach, to ty kupiłeś... - smutno odpowiada                       

zagadnięty. 
 

☺ Podczas próby koncertu na trąbkę                                       
z orkiestrą, solista stale mylił się i fałszował,                         
a chcąc zrzucić z siebie odpowiedzialność za to, 
rzekł do Józefa Haydna: 

- Panie kapelmistrzu, orkiestra gra tak głośno, 
że sam siebie nie słyszę. 

Na to kompozytor: 
- W takim razie szczęściarz z pana! ▪ 

Źródło: Internet  

fo
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Lepiej zdobywać mądrości, niż pogrążyć się w nicości”.  Joanna Krzemińska 

W ŚWIECIE SUBSTANCJIW ŚWIECIE SUBSTANCJIW ŚWIECIE SUBSTANCJI   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Rozmawiamy z Panią Anną Błachnio—
nauczycielką chemii w SP2. 
 

- Jak Pani się pracuje w naszej szkole? 
 

- Bardzo dobrze. Dzieci są grzeczne i chętne                   
do nauki. 

 

- Czy Pani pracuje jeszcze w gdzieś indziej? 
 

- Tak, pracuję jeszcze w Warszawie,                                     
w gimnazjum przy ul. Malowniczej. 

 

- Jakie książki najbardziej lubi Pani czytać? 
 

- Autobiograficzne i kryminały. 
 

- Co Pani robi w wolnym czasie? 
 

- Mam dwie córki, którym staram się                                 
poświęcać każdą chwilę. Lubię gotować i jeździć 
na nartach. Żałuję, że mam mało czasu na                  
czytanie książek. 

 

- Skąd pomysł na zajęcia dodatkowe? 
 

- Pani dyrektor zaproponowała, ja z chęcią 
przystałam na tę propozycję. 

 

- Jaką super moc chciałaby Pani posiadać? 
 

- Chciałabym potrafić być w kilku miejscach  
naraz. 

 

Potrzebujesz: 

 wodę, 

 sodę oczyszczoną, 

 ocet, 

 barwnik spożywczy (opcjonalnie), 

 łyżkę, kubeczek, tacę, folię aluminiową, taśmę 
klejącą, nożyczki. 

Z folii aluminiowej zrób wulkan. 
Do pojemnika w środku wulkanu wlej 3 łyżki                      

wody i wsyp 2 łyżki sody oczyszczonej.                              
Wymieszaj, aż się rozpuści.  

Do osobnego kubka nalej 3 łyżki octu i dodaj 
barwnik. Wlej jednym ruchem ocet z kubka                             
do wulkanu i obserwuj reakcję, która zachodzi                        
w jego wnętrzu. 

Podobną reakcję przeprowadź, wlewając                       
do sody odrobinę płynu do naczyń. ► 
 

- Jak długo Pani pracuje jako nauczyciel? 
 

- Mam dziesięć lat doświadczenia zawodowego. 
Ostatnio miałam trzy lata przerwy, opiekowałam się 
młodszą córeczką. 

 

- Co w chemii lubi Pani najbardziej? 
 

- Eksperymenty. Zresztą dzieci też je lubią                    
najbardziej. ▪ 

WULKANWULKANWULKAN   

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

 Uczeń buja się na dwóch tylnych nogach 
krzesła, by za chwilę opuścić dwie                          
przednie z hukiem na podłogę.  

 Wyrzucił marchewkę przez okno. 
 Kradną ze szkolnej kuchni ziemniaki                      

i robią z woźną frytki.  
 Demonstrując działanie gejzeru, opryskał 

pomidorem całą klasę.  
 Z radości, że nie ma nauczyciela, zrzucił 

tablicę. 
 Śpiewa na lekcji muzyki.  
 Ukradł ze szkolnego WC sedes                                   

i przechowuje go w tornistrze.  
 

Źródło: Internet 

Potrzebujesz: 
Magnez, kwas octowy. 
Wrzuć magnez do probówki i zalej odrobiną  
kwasu octowego. Co obserwujesz? Podpal                      
powstały gaz. ▪ 
 

DZIAŁANIE PYŁEM                         DZIAŁANIE PYŁEM                         

MAGNEZOWYM MAGNEZOWYM   

NA ROZTWÓR KWASU                 NA ROZTWÓR KWASU                 

OCTOWEGOOCTOWEGO  

W KRĘGU TOLERANCJIW KRĘGU TOLERANCJIW KRĘGU TOLERANCJI   

W wieku siedmiu lat nie jest łatwo podjąć decyzję, 
która może odmienić nas i ukształtować w przyszło-
ści nasz światopogląd. 

Gdy należało wybrać szkołę i klasę, moja mama 
zdecydowała zapisać mnie do klasy integracyjnej. 
Chciała, abym miała styczność z osobami, które                        
w większym lub mniejszym stopniu odbiegają                          
od przyjętych norm, zmagają się ze szkolnymi słabo-
ściami oraz wadami. Przebywając w tym środowisku 
z biegiem czasu zrozumiałam, że każdy z nas jest         
wyjątkowy, niepowtarzalny i zasługuje na zrozumie-
nie i akceptację.  

Każdego dnia uczyłam się empatii oraz wyrozu-
miałości wobec innych. Niektóre momenty były                                
trudne, ponieważ musiałam radzić sobie z nieprzewi-
dywalnym zachowaniem innych dzieci z klasy.                      
Nauczyłam się, że nikt nie jest doskonały. Każdy                      
z nas powinien pracować nad sobą i swoimi ułomno-
ściami. Wszyscy potrzebujemy tolerancji i akceptacji, 
aby czuć się dobrze. 

Dla mnie w dalszym ciągu obcowanie z rówieśni-
kami jest lekcją tolerancji, wyrozumiałości i cierpli-
wości wobec zachowań, które kiedyś były mi obce, 
nieznane. Teraz potrafię w odpowiedni sposób reago-
wać i zachować się adekwatnie do zaistniałej sytuacji.  

Dzięki decyzji mojej mamy teraz jestem bardziej 
świadoma i mądrzejsza. Doświadczenia, które zdoby-
łam przez te lata, nauczyły mnie, jak ważna jest tole-
rancja i akceptacja wobec innych osób, ale również 
wobec samej siebie.  

To była dla mnie prawdziwa lekcja tolerancji,      
która trwa do dziś.  

 

Joanna Jezierska (7d) 

HUMOR Z DZIENNICZKA HUMOR Z DZIENNICZKA HUMOR Z DZIENNICZKA 
UCZNIAUCZNIAUCZNIA   

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

„Są w życiu sytuacje, w których musisz sobie powiedzieć „dam radę” i iść dalej”.  Oskar Wilde 

DALIŚMY RADĘ!DALIŚMY RADĘ!DALIŚMY RADĘ!   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

▲ Już zaraz rozpocznie się uroczystość wręczenia nagród. 

„Wierzył w ludzi. Nie                         
przeznaczał ich na straty.                       
W każdym, kto wykazywał 
dobrą wolę pokładał nadzieję        
i chciał mu pomóc. Nawet                      

w ostatnim okresie  życia chciał, aby jego dom był 
– jak to określił – lotniskiem, na którym każdy                    
może wylądować i potem wystartować w wybra-
nym przez siebie kierunku. Takie zdanie usłyszał 
od Henryka Mosinga ksiądz Władysław Derunow, 
gdy na początku lat 90-tych tworzył we Lwowie                               
Seminarium”. [mosing.pl] 

Jak zapewne pamiętacie, numer specjalny                  
naszej gazety dotyczący życia i działalności                     
księdza Henryka Mosinga powstawał                                      
w październiku.  

Ze względu na temat dotyczący przeszłości         
i patriotyzmu przygotowywaliśmy go we współ-
pracy z kołem historycznym. Ważny był wkład 
pracy wielu osób, bo tworzenie gazety jest działa-
niem zespołowym.  

Portrety księdza Mosinga rysowali uczniowie      
w świetlicy szkolnej - pod opieką Anety                             
Domurackiej i Kamili Walickiej. Wykorzystaliśmy  
zdjęcie z wrześniowego Narodowego Czytania                    
w Błoniu, na co uzyskaliśmy zgodę dyrektor                         
Szkoły Podstawowej nr 4—Pani Doroty                                 
Berlińskiej. Pozostałe zdjęcia są naszą własnością 
lub pochodzą ze stron  internetowych udostępnia-
jących fotografie na wolnych licencjach. Fragment 
powieści Mai Misiak został nam przekazany przez 
panią Izę Gurdałę.  

W połowie listopada zostały ogłoszone                       
wyniki i okazało się, że nasza gazeta zajęła                        
pierwsze miejsce. Jury szczególnie spodobała się 
akcja społeczna w Błoniu polegająca                            
na rozdawaniu ulotek na temat naszego                             
bohatera. 

Dwudziestego grudnia na zaproszenie Fundacji 
Nowe Media pojechaliśmy do Warszawy.                         
Najpierw zwiedzaliśmy rezydencję Prymasów,                      
w tym gabinet Prymasa Stefana Wyszyńskiego,                              
i spotkaliśmy się z Anną Rastawicką, pracownicą 
sekretariatu w latach 1969-81. Potem                      
odbyło się uroczyste wręczenie nagród, w czasie 
którego nasza redakcja otrzymała skaner                                  
i dyplomy. ▪ 

Po powrocie przyjemna integracja w pizzerii w Błoniu.  ► 

▲ Otrzymujemy nagrodę za I miejsce w konkursie. 

fot. Mariola Siedlecka 

fot. Aldona Cyranowicz 

fot. Mariola Siedlecka 



11 

WYDARZENIA 

„Odważny to nie ten, który się nie boi, ale ten, który mimo strachu podejmuje wyzwanie”.  

JAK ZAKOŃCZYŁA SIĘ NASZA WYPRAWA ŻYCIA?JAK ZAKOŃCZYŁA SIĘ NASZA WYPRAWA ŻYCIA?JAK ZAKOŃCZYŁA SIĘ NASZA WYPRAWA ŻYCIA?   

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

W dniach 11—12 grudnia odbyły się                                  
prezentacje klas podsumowujące projekt                         
międzyprzedmiotowy „Matematykę da się                        
lubić”, realizowany w ramach Programu                              
mPotęga "Wyprawa Życia". W środę 20 grudnia 
zaś odbył się finał projektu. 

Spośród prezentacji "Wyprawy Życia"                                 
wyróżniono występ klasy 4c, 5c i 7a, doceniono też 
prezentacje klas: 4a, 4b, 4d, 5b, 6a, 7b. Nagrody 
otrzymali również uczniowie, którzy - zdaniem 
jury - najlepiej sprawdzili się w roli prezenterów 
(Michał Gawart z 5c, Natalia Kruk z 5b, Kacper 
Samsel, Ola Zdrojkowska z 7a, Julia Przetakiewicz 
z 7d).  

Podczas tego spotkania nagrodzeni zostali                  
autorzy najlepszych matematyczno-podróżniczych 
gier planszowych (I miejsce - Natalia Krysiak z 5d, 
II miejsce: Daria Przygoda, Oliwia Paduchowska, 
Ela Rokicka z 5a, III miejsce - Karol Gruszczyński                       
z 4c).  

Na zakończenie uczniowie klasy 5d przedstawi-
li inscenizację "Magia liczb".  

Nagrody ufundowane zostały z funduszy                   
projektowych i środków Rady Rodziców. ▪ 

WYBRANE PREZENTACJE UCZNIÓW KLAS CZWARTYCH 

Różnica między ludźmi, którzy realizują swoje   
marzenia, a całą resztą świata nie polega na zasobno-
ści portfela. Chodzi o to, że jedni całe życie czytają                       
o dalekich lądach i śnią o przygodach, a inni pewnego 
dnia podnoszą wzrok znad książki, wstają z fotela                         
i ruszają na spotkanie swoich marzeń.  

Wojciech Cejrowski 

FINAŁ PROJEKTU „WYPRAWA ŻYCIA” 

fot. sp2blonie.edupage.org 



12 

WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

2015 

2017 

Co odkryliśmy na samym końcu Wyprawy Życia? 

ZNAJDŹ ZŁOTO W WARSZAWIE!ZNAJDŹ ZŁOTO W WARSZAWIE!ZNAJDŹ ZŁOTO W WARSZAWIE!   

Tuż przed feriami bożonarodzeniowymi,                        
w czwartek po południu, dwudziestoosobowa 
grupa uczniów pod opieką Pani dyrektor Aldony 
Cyranowicz i Pani pedagog Krystyny Sierakow-
skiej pojechała do Warszawy na poszukiwanie                     
złota. 

Najpierw z mapą Centrum Pieniądza NBP          
poszukiwaliśmy miejsc, w których znajdowały się 
historyczne siedziby Banku Polskiego.                                  
Odgadywaliśmy odpowiedzi na pytania                                    
i w różnych znakach odkrywaliśmy tajemnicze 
cyfry. Potem zwiedzaliśmy Centrum Pieniądza 
przy Narodowym Banku Polskim, między innymi 
Ulicę Bankową,  Pokój Numizmatyka, Studnie 
Wiedzy i Laboratorium Autentyczności. Mieścił 
się tam też sejf, w którym był ukryty skarb. Kiedy 
połączyliśmy cyfry z zadań, powstał numer jednej                                
ze skrytek. Znaleźliśmy w niej kartonowe obrazki 
ze złotem. Przy wyjściu wymieniliśmy je                                      
na czekoladowe sztabki. Były pyszne!  

 

Piotrek Siedlecki (6a) 

 

fot. Aldona Cyranowicz 



13 

ŚWIĄTECZNIE  W KRAJU I ZA GRANICĄ 

„Gdy nie można zawrócić, trzeba iść naprzód”.  Marco Polo 

NA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM W DREŹNIENA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM W DREŹNIENA JARMARKU ŚWIĄTECZNYM W DREŹNIE   

3 

W Dreźnie znajdziemy wiele jarmarków bożonarodzeniowych, lecz Striezelmarkt to największy w mieście                         
i najstarszy w całych Niemczech. Pierwszy raz odbył się on w 1434 roku i trwał zaledwie jeden dzień.  

Z każdego miejsca na placu widzimy wpisaną na listę rekordów Guinnessa ponad 14 metrowej wysokości      
piękną, drewnianą piramidę, która powoli kręci się dookoła własnej osi.  

fot. sp2blonie.edupage.org 
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ŚWIĄTECZNIE  W KRAJU I ZA GRANICĄ 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

2017 

Jak co roku nagrywaliśmy życzenia świąteczne... 

BOŻE NARODZENIE W JĘZYKACH ŚWIATABOŻE NARODZENIE W JĘZYKACH ŚWIATABOŻE NARODZENIE W JĘZYKACH ŚWIATA   

Jak można złożyć życzenia                     
bożonarodzeniowe po angiel-
sku, niemiecku, ukraińsku, 
hiszpańsku i francusku? 
 

Warm thoughts and happy          
smiles are my wishes for you 
and yours.  
May this Christmas greet you 
with all its good tidings and 
warmth. Merry Christmas! 
(English) 
 

* 
Hell erleuchten jetzt die Kerzen, 
mein Weihnachtswunsch,                
er kommt von Herzen: 
Im Überfluss Zufriedenheit 
und eine schöne Weihnachtsze-
it! (Deutsch) 

* 
Хай Різдво тихенько вранці 
Вас розбудить в вишиванці, 
П о д а р у є  в а ш і й  х а т і 
Сміху й радості багато. 
Щастям і теплом зігріє, 
Заповітні здійснить мрії. 
Огорне рідню любов’ю 
І додасть усім здоров’я.  
Yкраїнськuŭ (ukraiński) 

 

* 
Te deseo que tengas la Navidad 
llena de alegría y felicidad, qué 
este tiempo te traiga el descanso 
y la paz. Y ojalá que el Año 
Nuevo te haga realidad todos 
tus sueños, qué este lleno de 
optimismo, fe, felicidad y                   
prosperidad.  
(Español) 

* 
Que les Fêtes soient riches de 
joie et de gaieté, que la nouvelle 
année déborde de bonheur et 
de prospérité et que tous les 
vœux formulés deviennent           
réalité! Bonne Année!  
(Français) 

* 
Nagranie życzeń przygotowała 
pani Edyta Kurlej - opiekun                             
Telewizji Korczak TV.  

▲ Merry Christmas!—życzenia w języku angielskim. 

▲ Frohe Weihnachten! -  życzenia w języku niemieckim. 

▲ Życzenia w polskim języku migowym. filmy: sp2blonie.edupage.org 
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ŚWIĄTECZNIE  W KRAJU I ZA GRANICĄ 

Tradycje świąteczne i wigilijne są pielęgnowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie.  

PERGAMINOWO...PERGAMINOWO...PERGAMINOWO...   

3 

W dniach 22 i 28 listopada w naszej szkole                        
odbywały się warsztaty plastyczne z okazji                               
zbliżających się świąt Bożego Narodzenia,                           
prowadzone przez p. Ewę Bujak.  

Na pierwszych zajęciach robiliśmy choinki na 
kiermasz świąteczny. Wykonywaliśmy je z różnych 
materiałów: jedne były z orzechów, inne z szyszek 
lub z makaronów. Najpiękniej wyglądały te z ziaren 
kawy.  

Na kolejnych warsztatach natomiast robiliśmy 
coś dla siebie, a mianowicie kartki piękną techniką                        
pergaminową.  

Zajęcia odbyły się w ramach projektu FIO 
„Aktywni Razem = Klucz do Sukcesu”. 

 

Maja Rosińska (6c) 

Szóstego grudnia w sali gimnastycznej                     
odbyła się integracyjna impreza mikołajkowa.  

Malowaliśmy i ozdabialiśmy bombki. Można 
było je okleić serwetkami  oraz udekorować sztucz-
nym śniegiem, brokatami i cekinami. Wyglądały 
cudnie.  

Dowiedzieliśmy się też, jak można z różnych                        
grubości pasków zrobić ozdoby choinkowe lub jak 
z serwetki wykonać dekoracje na świąteczny stół.  

Na imprezę przybyło bardzo dużo osób.                   
Panował na niej miły, przytulny, prawdziwie                   
świąteczny nastrój.  

Maja Rosińska (6c) 

...I MIKOŁAJKOWO...I MIKOŁAJKOWO...I MIKOŁAJKOWO   

▲ Kartki świąteczne wykonane techniką pergaminową. 

ŚWIĘTA NA UKRAINIEŚWIĘTA NA UKRAINIEŚWIĘTA NA UKRAINIE   
Boże Narodzenie przypada na 7 stycznia.  
6 stycznia świętujemy Wigilię. Tradycyjnie                    

gotujemy w ten dzień dwanaście postnych po-
traw (na pamięć o dwunastu uczniach Jezusa).                              
Wieczorem gospodarz domu wnosi tzw. diduch—
siano związane w taki sposób, aby można było go                         
postawić w pokoju. Mówiono, że ma odganiać złe 
duchy  i chronić dom. Na stole i na podłodze                    
też leży siano, na znak tego, że Jezus urodził się                
w stajence na sianie.  

Dzieci i dorośli chodzą od domu do domu,     
śpiewając kolędy. Częstuje się je słodyczami                             
albo daje pieniądze. 

Starsze dzieci 
(8– 12 lat) prze-
bierają się za po-
stacie z Biblii: 
anioły, królów, 
Świętej Rodziny  
i obchodzą tzw. 
wertep. Deklamu-
ją wiersze, śpie-
wają piosenki, 
chodząc od do-
mu do domu                     
i wychwalając 
Jezusa. 

Jana Karaban 

▲ Na integracyjnej imprezie mikołajkowej. 

DIDUCH fot. Bo&Ko - Flickr 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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ŚWIĄTECZNIE  W KRAJU I ZA GRANICĄ 

Grudzień jest miesiącem, w którym nie można się nudzić.  

W WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIEW WIELKIM SKRÓCIE   

▲ Klasa 1c bierze udział w akcji charytatywnej „Świąteczna 
Skarpeta” zorganizowanej przez sklep TK Maxx.  

▲ 14 XII—uczniowie klasy 6a poznają „od kuchni” pracę 
Banku PEKAO S.A. I Oddział w Błoniu.  

▲ 13 XII—uczniowie klas: 4d, 5a i 6b pod kierunkiem pani 
Iwony Różyckiej prezentują koncert świąteczny.  

▲ 15 XII—uczniowie klas I—III uczestniczą w Świątecz-
nym Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły.  

▲ Uczniowie klasy 7d i dzieci z grupy Pszczółek w czasie zajęć 
otwartych z języka angielskiego z Budżetu Obywatelskiego                
w Przedszkolu nr 4 „Stokrotka”.   fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

2017 

Odkrywanie to: zainteresowanie, udostępnianie, zgłębianie, zauważanie, ukazywanie, wypatrywanie, ciekawość... 

W MUZEUM ŻYDÓW POLSKICHW MUZEUM ŻYDÓW POLSKICHW MUZEUM ŻYDÓW POLSKICH   

Dziewiątego grudnia dwudziestu uczniów                           
z koła historycznego wzięło udział w wycieczce                          
do Muzeum Żydów Polskich.  

W czasie zwiedzania  obejrzeliśmy osiem galerii, 
które opowiadają o kulturze i dziedzictwie polskich 
Żydów. Zobaczyliśmy w nich kolejne etapy                             
w historii: od legend o przybyciu Żydów na te                    
ziemie, przez pierwsze ich osadnictwo, rozwój                   
kultury, różnorodności społecznej, religijnej                        
i politycznej, burzliwe wydarzenia sprzed wieków  
i czas Zagłady, aż do współczesności. 

Następnie przyszedł czas na odpoczynek                                   
i posiłek. Jednak nie był to koniec planów na                       
dzisiejszy dzień, z okazji mikołajek, które były kilka 
dni wcześniej uczniowie wraz z opiekunem wybrali 
się na kręgle. 

Chcielibyśmy serdecznie podziękować błońskie-
mu wydziałowi oświaty oraz Panu burmistrzowi                           
Zenonowi Reszce za darmowy transport gminnym 
autobusem.  

Uczestnicy koła historycznego  

HANGAR 646HANGAR 646HANGAR 646   

Pierwszego grudnia nasza klasa 6c i 5a wybrały 
się na wycieczkę mikołajkową do Hangaru 646                   
na Gocławiu.  

Podróż nam szybko minęła, dlatego że wszyscy 
się znali i była miła atmosfera. Po dojechaniu                          
na miejsce wszyscy poszli się przebierać do szatni. 
Weszliśmy na salę, podzieliliśmy się na trzy grupy        
i zaczęliśmy rozgrzewkę.  

Pierwsza część rozgrzewki była taka, jak                                
na wychowaniu fizycznym, lecz druga odbyła się 
już na trampolinach. Robiliśmy podskoki i odbicia. 
Następnie udaliśmy się do basenu z kwadratowymi 
gąbkami—chodziło tam o to, aby przejść cały basen 
od początku do końca, ale zadanie było utrudnione, 
ponieważ znajdowały się tam przeszkody  (nieraz 
trzeba było się schylić lub podnieść wyżej nogę).           
Na szczęście wszyscy przeszli to cali i zdrowi.                       
Potem znowu był basen z gąbkami, ale przy tym 
skakaliśmy z trampoliny. Kolejnym punktem była 
rampa. Tam zjeżdżało się na deskach. Niektórym 
osobom tak się to spodobało, że zjeżdżali parę razy. 
Następnie udaliśmy się na wielką dmuchawę.                      
Wykonywaliśmy tam dwa zadania.  

Pierwszym był wyścig: biegliśmy po wielkim 
materacu, a potem skakaliśmy na dmuchawę.                     
Zaraz potem szliśmy do ściany i wracaliśmy. Moja 
drużyna, niestety, przegrała.  

Drugim zadaniem było skakanie z wieży                          
na dmuchawę. Skakaliśmy najpierw przodem,                              
a później tyłem. 

Najciekawszy był jednak czas wolny. Każdy 
mógł robić to, co mu się najbardziej podobało.  

Gdy już minął czas naszej zabawy na trampoli-
nach, poszliśmy do szatni i udaliśmy się w drogę 
powrotną do domu. 

Moim zdaniem był to wspaniały prezent                              
mikołajkowy. Chciałabym jeszcze raz tam                             
pojechać. Wszystkich zachęcam, by właśnie                                    
to zrobili. 

Maja Rosińska (6c) 

Przesyłajcie nam relacje ze swoich wycieczek 
klasowych.  

Kontakt: diamir72@o2.pl 

fot. Jakub Bargieł 
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NASZA TWÓRCZOŚĆ 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Przedstawiamy Wam opowiadanie Ali i recenzję książki napisaną przez Maję. 

TAJEMNICZA BUTELKATAJEMNICZA BUTELKATAJEMNICZA BUTELKA   

Zbliżały się święta i nadszedł czas ubierania                         
choinki. Poszłam z tatą do ogródka wykopać                   
drzewko. Kopaliśmy bardzo długo i nagle…                     
rozległ się dziwny dźwięk. Była to stara butelka. 
Gdy umyliśmy ją od zewnątrz, okazało się,                           
że w środku jest kartka. Postanowiliśmy ją                      
wyjąć. Kiedy ją rozwinęłam, zobaczyłam, ze jest to 
list do… Świętego Mikołaja. Od razu postanowiłam 
go przeczytać i zobaczyć, kto go napisał. Byłam   
bardzo zaskoczona, gdy zobaczyłam, że napisała go 
jakaś Ala! 

W liście było napisane: 
Kochany Święty Mikołaju!  
Przez cały rok byłam bardzo grzeczna, dlatego proszę 

Cię o kolorowe kredki, ogromnego, brązowego                           
misia, drewnianą kolejkę dla mojego brata, szmacianą 
lalkę w czerwonej sukience i z warkoczykami                                
dla mojej siostry, szachy i mnóstwo słodyczy dla mnie                      
i mojego rodzeństwa. 

Ala 17.12.1957 

Byłam bardzo zdziwiona. Co to za Ala? Dlaczego 
prosi o takie zwykłe rzeczy?  

Ostatnio przeczytałam najnowszą, dziewiątą 
część cyklu książek Neli Małej Reporterki ,,Nela                   
i polarne zwierzęta”.  

 Autorka ma dwanaście lat. W każdej książce    
opisuje inną podróż. Ma wiele ciekawych przygód, 
odwiedza różne zakamarki świata.  

W tej książce Nela zabiera nas w mroźną podróż 
w poszukiwaniu zwierząt polarnych. Poszukiwania 
Akcja toczy się nie tylko na lądzie, lecz także                             
w lodowatej, morskiej wodzie. Obserwujemy rekiny 
długoszpary w Oceanie Atlantyckim, sprawdzamy, 
jak żyją foki pod wodą, poszukujemy niedźwiedzia 
polarnego i podróżujemy skuterami śnieżnymi.         
Wybieramy się na dno mroźnego morza i patrzymy, 
jak wygląda arktyczna rafa.  

Książka jest opatrzona bardzo ciekawymi                          
ilustracjami. Za pomocą aplikacji, można obejrzeć 
interesujące filmy z tej podróży. 

 Wszystkich zachęcam do przeczytania nie tylko 
tej książki Neli, lecz wszystkich opowieści,                                     
ponieważ można się wiele z nich dowiedzieć                                
i nauczyć. 

Nie chce telefonu, komputera ani Furbiego? 
Ona jest taka dziwna! - pomyślałam i poszłam  do 
mamy pokazać jej list.  

- Mamo, dlaczego ta Ala chce takie zwykłe                 
rzeczy? 

Mama przyjrzała się listowi uważnie. 
- Zobacz, który tu jest rok—powiedziała.                       

—Ta dziewczynka, która pisała list na pewno już 
jest babcią.  

Wtedy przypomniało mi się, że moja babcia 
też ma na imię Ala. Postanowiłam pokazać jej ten 
list.  

Na widok starej, pożółkłej kartki babcia                              
aż krzyknęła: 

- To mój list! Skąd go masz? 
I wtedy opowiedziałam babci, jak znalazłam 

list w butelce, zakopany pod drzewkiem.  
Babcia powiedziała: 
- Teraz rozumiem, dlaczego wtedy dostałam 

inne prezenty.  Po prostu za głęboko zakopałam 
butelkę! 

Ala Kacprzak (4c) 

NELA I POLARNE ZWIERZĘTANELA I POLARNE ZWIERZĘTANELA I POLARNE ZWIERZĘTA   

Nela jest w naszym wieku, dlatego informacje 
przedstawione w jej książkach są dla nas łatwo 
przyswajalne i przedstawione w ciekawy sposób. 

 

Maja Rosińska (6c) 

fot. Marjanhg  CC0 

▲ Niedźwiedź polarny. 
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MĄDREJ GŁOWIE... 

Uczniu, rodzicu, nauczycielu baw się z nami! 

NA ŚWIĄTECZNYM DRZEWKUNA ŚWIĄTECZNYM DRZEWKUNA ŚWIĄTECZNYM DRZEWKU   

Rozwiąż łamigłówkę. Odczytaj hasło. 

 

Przedstawiamy poprawne rozwiązania łamigłówki z poprzedniego numeru. 

Przedmiot, o którym jest mowa w haśle, ukrył się na stronie 14. 

  1 K O S Z Y C Z E K   

  2 D R Z W I           

    3 P U Ł K O W N I K 

4 M O S K W A           

      5 A R M A N D     

  6 B E J G O Ł A       

      7 C I S O W S K I 

8 P A M I Ę T N I K     

9 M A T E M A T Y K     

  10 N A P O L E O N     

11 K A M I L             

    12 B Ó G             

    13 F R A N C U Z     

14 C E S A R Z           

1. Wiesza się je na choince. 

2. Biały, kładziony na stół wigilijny. 

3. W nim leżał Jezus Chrystus. 

4. Inaczej "dobra nowina". 

5. Cicha.... jedna z polskich kolęd. 

6. Poprzedza Boże Narodzenie. 

7. Ciągną sanie Świętego Mikołaja. 

8. Na nim wjechał Pan Jezus do Betlejem. 

9. Nieśli je trzej królowie. 

10. Jedna z czterech pór roku. 

11. Obchodzi wraz z Adamem imieniny 24 grudnia. 

12. Miasto, w którym dorastał Jezus Chrystus. 

13. Kraj, w którym urodził się Chrystus. 

14. Inaczej „raj”. 

Objaśnienia haseł:  

1 – Nazwisko księdza, autora pamiętnika. 

2 – Wskazywał na nie umierający Francuz. 

3 – Stopień oficerski umierającego Francuza. 

4 – Stolica Rosji. 

5 – Imię młodszego brata umierającego Francuza; miał on 
przybyć po jego zawiniątko. 

6 – Nazwa miejscowości, w której znajduje się dworek 
Gąsowskich.  

7 – Nazwisko Adasia. 

8 – Co pisał ksiądz Koszyczek?  

9 – Zawód Iwa - brata profesora Gąsowskiego. 

10 – … Bonaparte. Ulubiona postać historyczna profesora 
Gąsowskiego. 

11 – Imię umierającego francuskiego oficera. 

12 – „… działa przez Franków”. 

13 – Narodowość umierającego oficera. 

14 – Monarcha wyższy rangą od króla. Był nim Napoleon. 

Autor łamigłówki: p. Adam Biskupski. 
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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:    

   

Nie bój się wielkiego kroku—nie pokonasz przepaści dwoma małymi. 
 

David Lloyd George  

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, Kinga Rogoza, Maja Rosińska, 
Olga Rosińska, Piotr Siedlecki, Wiktoria Scencelek                     

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: piątek, godz.13.35 (czytelnia) 

 

Prosimy przyjrzeć się fotografii przedstawionej 
obok. Nawiązuje ona do tematu jednego                                     
z artykułów kolejnego numeru gazety. 

 

Gdzie zostało wykonane to zdjęcie? 
 

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

Podajemy rozwiązanie listopadowej zagadki 
fotograficznej. Miasto przedstawione na zdjęciu                   
to Drezno. 

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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