
  

 

GAZETKA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  
IM.  JANUSZA KORCZAKA W BŁONIU 

KWIECIEŃ 2019                                                                                          

Z
Ł

O
T

Y
 L

A
U

R
E

A
T

 F
O

R
U

M
 P

IS
M

A
K

Ó
W

  20
1
6
                                      

I M
IE

JS
C

E
 W

 O
G

Ó
L

N
O

P
O

L
S

K
IM

 K
O

N
K

U
R

S
IE

                               
„
N

A
S

Z
A

 G
A

Z
E

T
A

”
 2

0
1
8 



2 

KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 Między klasami—spotkanie z p. Andrzejem 
Trzcińskim—dyrektorem I Liceum Ogólnokształcą-
cego w Błoniu 

4 Dzień dobry, czy są tu uczniowie?  

5 Każda godzina jest niespodzianką 

6 Nasze sukcesy 

7 Wspólne chwile smakują najlepiej! 

8 Każdy z nas ma jakiś talent 

9 Być razem 

9 Moja rodzina i pies 

10 Moje miejsce na Ziemi 

10 Błonie i ja 

11 Okolica, w której mieszkam 

12 Czy odnajdziemy podziemia klasztoru? 

13 Pomysł na ciekawą lekcję historii? 

14 Jesteśmy bohaterami nauki! 

16 Uwaga, smog! 

16 Uśmiechnij się! 

17 O kruszynie chleba, która może czynić cuda 

17 Zaginiona księżniczka 

18 Zagadka fotograficzna  

 

Witajcie! Myślę, że do czytania naszej gazety, 
nie musimy nikogo zachęcać. Piszemy dla Was                            
i o Was, o Waszych sprawach i sprawkach;                         
o tym, z czego się cieszycie i jesteście dumni,                         
a także o tym, co smuci i doskwiera.   

Tym razem koncentrujemy się przede 
wszystkim na temacie „Ja i moje miejsce                              
na Ziemi”. Być może na którejś ze stron                               
odnajdziecie siebie, swoje opinie i myśli, a może 
treść artykułów skłoni Was do refleksji? 

Niektórzy z Was napisali o swoich klasach, 
rodzinach i swojej rodzinnej miejscowości.                       
Zamieszczamy tu wybrane prace. Jeżeli nie ma 
wypowiedzi o Waszej klasie lub rodzinie,                           
nic straconego—prześlijcie ją nam, a zamieścimy 
w kolejnym numerze gazety. 

Mamy coś i dla Przedszkolaków,                                               
i dla tegorocznych Absolwentów SP2.  

Przedszkolakom prezentujemy fotorelację                    
z marcowego Dnia Otwartego w naszej szkole; 
Ósmoklasistom—krótki reportaż ze spotkania                      
z p. Andrzejem Trzcińskim—dyrektorem                                 
I Liceum Ogólnokształcącego w Błoniu.                                   
Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem liceum? 
Przeczytajcie uważnie, to się dowiecie! 

Nie omijamy też jednego z najważniejszych 
ostatnich wydarzeń w Błoniu—odkrycia archeo-
logicznego przy kościele św. Trójcy (koniecznie 
zajrzyjcie na stronę 12 gazety). 

Piszemy również o szczególnych zajęciach 
naukowych „Być jak Ignacy”, prowadzonych                       
w klasach pierwszych, oraz przedstawiamy              
prace uczniów wykonane w ramach kampanii 
społeczno—edukacyjnej „Nie dla smogu! Dbamy                               
o środowisko!”.  

Znajdziecie też baśnie czwartoklasistów,                     
trochę humoru i zagadkę fotograficzną!  

Czy o czymś zapomnieliśmy? Oczywiście,                       
że nie! Z okazji świąt Wielkiej Nocy życzymy 
Wam wszystkiego najlepszego, smacznego                  
jajka i baaardzo mokrego Dyngusa!  

 
Michał Firsiuk, 7c 
redaktor naczelny  

▲ Wesołych Świąt Wielkanocnych!!! 

fot. Mariola Siedlecka 

Na stronie tytułowej:  
 

Zdjęcie górne: Widok na dachy Błonia—zdjęcie                                      
wykonane około 2003 r. (fot. Mariola Siedlecka) 
Zdjęcia dolne:  
▪ Dzień Otwarty w naszej szkole—23 marca 2019 r.                       
(fot. Michał Firsiuk) 
▪ Ratusz w Błoniu  (fot. Mariola Siedlecka) 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Odwiedzamy I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Błoniu. 

MIĘDZY KLASAMIMIĘDZY KLASAMIMIĘDZY KLASAMI   

Zwiedzamy budynek Szkoły. Górne piętro                      
zajmuje liceum, na pierwszym mieści się szkoła 
podstawowa i wygaszane już gimnazjum. Dwie 
niezależne szkoły mieszczą się więc                                
w jednym budynku. 

Po szkole oprowadza nas Pan Andrzej                            
Trzciński—dyrektor I LO im. Władysława                      

Broniewskiego. Wspomina jej historię: „Liceum 
Ogólnokształcące powstało w 1945 roku, zaraz po 
zakończeniu drugiej wojny światowej.                          
Budowa gmachu szkoły rozpoczęła się w roku 
1949 i trwała trzy lata”.  

Oglądamy tablicę z nazwiskami absolwentów, 
których jest już około pięciu tysięcy. Pierwsza                       
matura w naszym mieście odbyła się w 1949                  
roku. 

„Bardzo możliwe, że na tej liście znajdują się 
imiona i nazwiska Waszych rodziców i nauczycie-
li. Wśród naszych absolwentów są też,                         
na przykład lekarze, prawnicy, dyrektorzy                              
placówek kulturalnych i oświatowych, księża, 
sportowcy. Mam nadzieję, że  spotkamy się razem 
na  obchodach siedemdziesięciopięciolecia szkoły,         
które odbędą się w przyszłym roku”- opowiada 
dalej p. dyr. Andrzej Trzciński, także absolwent 
tego liceum. 

Zwiedzamy szkolne kąty. „Jesteśmy szkołą                    
kameralną. W każdym roczniku mamy tylko po 
dwie klasy, a w nich po około 25—29 uczniów. 
Nikt nie jest tu anonimowy”. 

Jesteśmy ciekawi, jak będzie wyglądał przyszły 
rok szkolny. Pan dyrektor wyjaśnia: „Planujemy 
utworzyć cztery klasy pierwsze (dwie po gimna-
zjum, dwie po szkole podstawowej). Wniosek                             
oraz kopie świadectwa i zaświadczenia z egzami-
nu można złożyć w czerwcu do kilku szkół.                      
Zdobywacie punkty za oceny, dodatkowo za                     
działalność społeczną i konkursy. Później wybiera-
cie jedną ze szkół, które zdecydowały się Was 
przyjąć, i do niej składacie oryginał świadectwa                     
i zaświadczenie z egzaminu. Do tego roku przed-
mioty rozszerzone wybierało się pod koniec klasy 
pierwszej. Od września—zgodnie z nowym rozpo-
rządzeniem—będą one realizowane już od klasy 
pierwszej. Nasza Szkoła nie ma wyraźnego profilu. 
Większość zajęć odbywa się międzyklasowo. 
Współpracujemy też z różnymi uczelniami”.  

W pobliżu mieści się Centrum Kultury, w któ-
rym uczniowie LO odbywają zajęcia taneczne.                             

W trakcie budowy jest Centrum Sportu,                                      
gdzie może już niedługo będą się odbywały                    
zajęcia wychowania fizycznego licealistów. ▪ 

 

W razie pytań prosimy o kontakt: diamir72@o2.pl 
 

fot. Kacper Ćwiek (7c) 
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WYDARZENIA 

 23 marca—witamy przyszłorocznych pierwszoklasistów i ich rodziców. 

DZIEŃ DOBRY, CZY SĄ TU UCZNIOWIE?DZIEŃ DOBRY, CZY SĄ TU UCZNIOWIE?DZIEŃ DOBRY, CZY SĄ TU UCZNIOWIE?   

▲ Pani dyrektor przedstawia Samorząd Szkolny.  ▲ A teraz my przedstawiamy!  

▲ My się deszczu nie boimy!  ▲ Pokonujemy zabawowy tor przeszkód.  

▲ Czary—mary chemiczne już znamy, Gargamela pokonamy! ▲ Szach—mat i gra skończona! ▪ 
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JA I MOJA KLASA 

Poznajmy się!  Przyjaciele są warci więcej niż złoto.  

KAŻDA GODZINA JEST NIESPODZIANKĄKAŻDA GODZINA JEST NIESPODZIANKĄKAŻDA GODZINA JEST NIESPODZIANKĄ   

Mam na imię Paulina. Uczęszczam do klasy 
ósmej—integracyjnej - i nigdy nie zamieniłabym 
jej na żadną inną!  

Nasza mała rodzinka liczy 19 osób, małych                               
i dużych, brunetów i blondynów, w okularach                          
i bez. Na czele naszej paczki stoi pani Iza. Bez                       
wątpienia najlepsza wychowawczyni wszech                      
czasów! Ona jedyna potrafi nas wesprzeć w każdej 
złej sytuacji, zawsze poprawi humor, porozmawia 
o wszystkim (dosłownie!), nieraz nas ratowała, jak 
coś przeskrobaliśmy i jesteśmy jej za to ogromnie 
wdzięczni. Jej uśmiech poprawia nastrój każdego                   
z nas, porady sercowe zawsze trafne, propozycje 
wycieczek—zawsze ciekawe. Każda godzina                        
wychowawcza jest dla nas niespodzianką, nigdy 
nie wiemy, co  ciekawego znowu się wydarzy.                   
Zazwyczaj wszyscy przejęci rozmową zapomina-
my, że lekcja trwa 45 minut i najchętniej siedzieli-
byśmy w naszym gronie podczas przerwy albo                       
i dłużej. 

Á propos mojej klasy. Wcześniej wspomniałam, 
że nie zamieniłabym jej na żadną inną. Jak                                   
najbardziej cały czas utrzymuję się w tym przeko-
naniu, bo właśnie w niej poznałam moją najlepszą 
przyjaciółkę Julię. To wspaniała osoba, bardzo                     
inteligentna, zabawna, szalona i pozytywnie                           
zakręcona. Uwielbiam ją jak nikogo innego i tylko       
z nią się tak świetnie dogaduję. Są oczywiście inne 
super dziewczyny, również bardzo je lubię i nie 
wyobrażam sobie klasy bez nich.  

Nie mogłabym zapomnieć o naszych cudow-
nych  chłopcach,  co  prawda  stanowią  mniejszość  

naszej klasy, bo jest ich ośmiu, ale dzięki urokowi 
osobistemu każdy z nich robi za dwóch!  

Z tłumu najbardziej wyróżnia się Piotrek, trochę 
przez to, że często go nie ma w szkole, bo chorowi-
ty z niego chłopak, ale bardziej przez to, że jest       
najwyższy. 

Wracając do pani Izuni, to dzięki niej jesteśmy, 
jacy jesteśmy, zawdzięczamy jej naprawdę bardzo 
dużo i kochamy ją nad życie!  

No cóż, to tyle o mojej cudownej klasie.                            
Mogłabym pisać o niej godzinami, ale niestety 
przez natłok prac domowych i nauki do spraw-
dzianów nie ma na to czasu. Może jeszcze kiedyś 
się odezwę… 

 

Paulina Niewiadomska (8c) 

▲ Tak wyglądaliśmy dwa lata temu, gdy robiliśmy sobie 
zdjęcie klasowe.  

▲ Nasze występy w Centrum Kultury na festiwalu „Dajemy 
Radość!”. 

▲ Nietypowa lekcja języka polskiego. 

fot. Sp2blonie.edupage.org 



6 

JA I MOJA KLASA 

„Prawdziwym przyjacielem jest ten, dzięki któremu staję się lepszy”.  Jan Paweł II 

NASZE SUKCESYNASZE SUKCESYNASZE SUKCESY   

Chciałabym opowiedzieć o swojej ukochanej 
klasie—szóstej c.  

Moją wychowawczynią jest Pani Irena                
Tekieniewska, a ze względu na to, że jesteśmy       
klasą integracyjną, mamy drugą wychowawczy-
nię—Panią Anitę Lewandowską. Bardzo lubię obie 
Panie, zawsze mi doradzą.  

W naszej klasie każdy jest inny i wyjątkowy. 
Moimi przyjaciółkami są Magda i Kamila, czasami 
się kłócimy, ale za chwilę się godzimy.  

Nasza klasa ma dużo tradycji klasowych,                
na przykład spotkanie wigilijne, Dzień Kobiet, 
Dzień Chłopaka, Dzień Nauczyciela.  

Mamy też własne akwarium z rybkami.                
Co dwa dni je karmimy. Dbamy o wystrój klasy, 
naszą gazetkę ścienną, którą zazwyczaj robią 
dziewczyny. 

Moimi ulubionymi przedmiotami są matema-
tyka, wf, przyroda. Tego ostatniego przedmiotu 
uczy nasza wychowawczyni. Często z klasą                   
robimy różne projekty na konkursy, które czasami 
udaje nam się wygrać.  

Nasza klasa 6c miała najwyższą średnią ocen               
z klas szóstych. To był nasz ogromny sukces.                  
W tym roku przyłożyliśmy się do nauki.  

Moim zdaniem najlepiej z klasy uczą się                
Tomek i Michał. Wygrywają konkursy literackie               
i matematyczne.  

Z naszą Panią mamy ustalone, że co miesiąc 
jeździmy na różne wycieczki, a wtedy nie mamy 
lekcji i wszyscy się cieszą.  

W klasie mam koleżankę, która jest osobą              
niedowidzącą. To bardzo miła i koleżeńska                          
dziewczynka. Najbardziej pomaga jej Magda,             
ale ja też staram się jej pomagać.  

Bardzo lubię moją klasę, możemy na sobie      
polegać, rzadko się kłócimy, często się wspiera-
my.  

Zawsze marzyłam o takiej klasie. Nie mogę się 
doczekać zielonej szkoły, kiedy spędzimy                        
wspólnie czas.   

Martyna Trzaskoma (6c) 

 

Ludzie wystarczająco szaleni,                                
by sądzić, że mogą zmienić świat,                           

są tymi, którzy go zmieniają.                             

Jobs Steve  

fot. Sp2blonie.edupage.org 
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JA I MOJA KLASA 

„Czy to nie jest wielka rzecz - znaczyć dla kogoś wiele?” Bruno Schulz 

WSPÓLNE CHWILE SMAKUJĄ NAJLEPIEJ!WSPÓLNE CHWILE SMAKUJĄ NAJLEPIEJ!WSPÓLNE CHWILE SMAKUJĄ NAJLEPIEJ!   

Moja klasa liczy 18 osób. Naszą wychowawczy-
nią jest pani Mariola. Jesteśmy klasą integracyjną, 
dlatego pomaga nam również pani Joasia. Wśród 
nas są osoby o różnych zdolnościach i charakte-
rach. 

Najbardziej wesołą dziewczynką jest Maja, łatwo 
ją rozśmieszyć, a jej śmiech bywa zaraźliwy.   

Mamy trzech świetnych matematyków: Karola, 
Krystiana i Artura. Biorą co roku udział w konkur-
sach i zdobywają w nich nagrody i wyróżnienia.                      
Są też osoby, które mówią bardzo dobrze po angiel-
sku—to Mikołaj, Róża i Ala. Bartek natomiast                      
jest bardzo, bardzo aktywny. Zawsze pierwszy    
podnosi rękę, aby odpowiedzieć na pytanie                           
nauczyciela. 

Adam robi niesamowite rzeczy z origami.                       
Zwierzątka, motylki i kwiatki to dla niego łatwizna. 

Posiadamy również naszego klasowego mistrza 
ortografii. Jest nim Laura, która pisze długie wypra-
cowania, nie popełniając żadnego błędu ortograficz-
nego. Na pewno w najbliższych latach będzie pisała 
trudne dyktanda i świetnie sobie z nimi poradzi.  

Hubert wypożycza dużo książek z biblioteki,                        
w przyszłym roku zapewne zostanie łącznikiem           
bibliotecznym.  

Wojtek jest najbardziej sprawny fizycznie. Dużo 
gra w piłkę nożną, biega, skacze w dal oraz bardzo 
lubi koszykówkę. Pewnie kiedyś zostanie znanym 
sportowcem jak Robert Lewandowski. Potrafimy 
prawie całą klasą na przerwach grać w piłkę nożną. 
Marta jest bardzo zacięta i nie odpuszcza nawet 
Wojtkowi.  

Oliwka ma zdolności muzyczne, pięknie                    
śpiewa. Co roku zdobywa nagrody na różnych                         
konkursach muzycznych, a w okresie Świąt                          
Bożego Narodzenia cała klasa śpiewa kolędy na 
spotkaniu wigilijnym.  

W klasie także są osoby uzdolnione plastycz-
nie, jak Róża i Ala mające dusze prawdziwego 
artysty.  

Panuje u nas bardzo koleżeńska atmosfera, 
tworzymy wiele przyjaźni. Dawid i Filip są                       
najlepszymi przyjaciółmi. Na każdej przerwie 
spędzają wspólnie czas, razem wychodzą                              
ze szkoły, mają wiele spraw, o których ciągle                          
rozmawiają. Trzy dziewczynki również trzymają 
się ze sobą na przerwach. Są to Marta, Nikola                        
i Angelina. 

Nasze klasowe życie jest bardzo ciekawe.                   
Jesteśmy zgrani, aktywni i chętnie się uczymy. 
Lubimy ze sobą przebywać, nigdy się razem nie 
nudzimy.  Jeździmy i wychodzimy na wycieczki, 
sami tworzymy gry terenowe i bierzemy w nich 
udział, uczestniczymy w przedstawieniach,                   
nockach w szkole, akcjach czytelniczych i charyta-
tywnych, imprezach i uroczystościach klasowych 
i szkolnych.   

Co roku wyjeżdżamy na dłuższą wycieczkę. 
Już niedługo pojedziemy nad morze. Z pewnością 
będziemy się tam bardzo dobrze bawić i przeżyje-
my wiele ciekawych przygód. Już nie mogę się 
tego doczekać.  

Karol Gruszczyński (5c) 

▲ Nasze kulinarne wyprawy.  

fo
t.

 M
a

ri
o

la
 S

ie
d

le
ck

a
 

fo
t.

 M
a

ri
o

la
 S

ie
d

le
ck

a
 



8 

JA I MOJA KLASA 

Każdy z nas jest Aniołem z jednym skrzydłem. Jeśli chcemy pofrunąć, musimy mocno się objąć.  

KAŻDY Z NAS MA JAKIŚ TALENTKAŻDY Z NAS MA JAKIŚ TALENTKAŻDY Z NAS MA JAKIŚ TALENT   

fot. Sp2blonie.edupage.org 

Wychowawczynią naszej klasy jest Pani Iwona 
Różycka, która zawsze nam potrafi pomóc. Zresztą 
wszyscy się wspieramy, choć czasem bywa,                             
że mamy problemy.  

Moi koledzy i koleżanki biorą udział w wielu                      
konkursach - najczęściej plastycznych, ale nie tylko. 
Dużo osób bierze udział w przedstawieniach                              
klasowych i szkolnych. Mamy bardzo utalentowaną 
klasę: Tosia gra na flecie poprzecznym, Julka—                       
na skrzypcach, a Janek—na gitarze.  

Mamy dużo uroczystości klasowych, jak spotkanie 
wigilijne—na ostatnim było bardzo ciekawie:                             
bawiliśmy się w berka i ganialiśmy po całej szkole.  

Uczą nas wspaniali nauczyciele—bardzo ich lubi-
my, zdarza się też, że żartujemy sobie z nimi na lekcji. 

Czasami wyjeżdżamy na wycieczki. Najciekawsze 
z nich to zabawa w Parku Trampolin i zajęcia                                
w Fabryce Czekolady. Czeka nas jeszcze czterodnio-
wa—nad morze. 

Dużo osób od nas uczęszcza na dodatkowe zajęcia 
w szkole i poza nią. Większość chodzi na kółko                        
historyczne albo na zajęcia języka angielskiego. 

Nasza klasa jest wspaniała, nie chciałabym być                         
w innej. 

Weronika Lichman (5d) 
▲ W Dniu Pluszowego Misia.  
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JA I MOJA RODZINA 

Obecność jest jednym z najwspanialszych prezentów, jakie możesz podarować drugiemu człowiekowi. 

BYĆ RAZEMBYĆ RAZEMBYĆ RAZEM   

Moja rodzina składa się z dziewięciu osób                        
i psa Bakiego.  

Moja mama na co dzień się nami opiekuje, 
szczególnie moją młodszą siostrą Martą oraz                      
starszą—Weroniką, która jest niepełnosprawna.  

Mój tata jest kierownikiem produkcji reklam            
w Warszawie. Dziadek jest elektromonterem                                 
i razem z babcią i ciocią mieszka obok nas.  

Moja babcia pracowała na kolei jako kasjerka, 
a obecnie jest na emeryturze, a ciocia pracuje                            
w biurze w magazynach. Wujek transportuje                    
miętę, tymianek, bazylię oraz inne zioła używane 
w kuchni.  

 Bardzo lubię grać z rodziną w karty oraz            
oglądać programy paradokumentalne. 

Moi drudzy dziadkowie mieszkają w Passie. 
Mają trzy dorosłe psy. Dziadek jest administrato-
rem budynku, a babcia emerytowaną nauczyciel-
ką biologii.  

Mam jeszcze babcię i dziadka w małej miejsco-
wości Chodel. Dziadek ma na imię Tadeusz                                   
i pracował w kółku rolniczym, a babcia ma na 
imię Ewa i pracowała w restauracji. 

Bardzo kocham i szanuję moją rodzinę.  
 

Kacper Stępniak (7c) 

Moja rodzina jest najlepsza na świecie!                     
Bardzo lubimy spędzać czas razem. 

Mam młodszego brata—Kajtusia, starszą                   
siostrę Magdę i oczywiście rodziców—
Agnieszkę i Wojtka.  

Mój trzyletni brat ma krótkie blond                       
włosy,   zielone oczy i wielki uśmiech. Jest 
bardzo miły, koleżeński i kochany. Uwielbia 
bawić się klockami i samochodami. Moja     
siostra ma dwadzieścia lat, długie, ciemne 
włosy i brązowe oczy.  Jest sympatyczna,  mą-
dra i pomocna. Mieszka w Warszawie,                        
ale czasami do nas przyjeżdża.  

Moja mama ma dosyć długie, brązowe 
włosy i niebieskie oczy. Jest kochana, pomoc-
na, mądra i można jej wszystko powiedzieć.  

Mój tata ma brązowe oczy i króciutkie 
włosy. Jest bardzo mądrym człowiekiem. 
Często zabiera nas na wycieczki.  

Oliwia Syska (5c) 

▲ Bardzo lubimy spędzać czas razem.  

fot. Agnieszka Syska 

MOJA RODZINA I PIESMOJA RODZINA I PIESMOJA RODZINA I PIES   

▲ Spotkanie z papugami.  

fot. Marek Stępniak 
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MOJA MIEJSCOWOŚĆ I JA  

Chwile szczęścia, którymi się cieszymy, przychodzą niespodziewanie.                                                                                                    
To nie my je chwytamy, ale one nas chwytają.  

BŁONIE I JABŁONIE I JABŁONIE I JA   
    Cześć, jestem Daria, mam 11 lat. Chodzę do 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu.  

Moją małą ojczyzną jest niewielkie miasto poło-
żone blisko Warszawy. To Błonie. Tutaj się wycho-
wuję od najmłodszych lat. Tu stawiałam pierwsze 
kroki, tu zaczynałam mówić oraz w tym mieście 
zaczęłam swoją naukę. 
     To miasto, tak jak i ja, ma swoją historię. Jest                      
w nim wiele zabytków takich jak: ratusz, przy                  
którym stoi fontanna, kościół Świętej Trójcy,                      
remiza Straży Pożarnej czy dworek „Poniatówka”,                      
obecnie  Muzeum Ziemi Błońskiej.  

W Błoniu są też miejsca, gdzie można spalić                        
trochę kalorii (na przykład siłownia), obejrzeć                   
ciekawy film w sali kinowej w Centrum Kultury 
albo pójść się wyszaleć w Parku „Bajka”. Właśnie 
tam lubię najbardziej przebywać. W wolnym                      
czasie, po szkole, ze znajomymi chodzimy tam, 
aby odrabiać lekcje, porozmawiać czy się                                 
powygłupiać.  

Park „Bajka” to dobre miejsce do przemyśleń. 
Często latem idziemy na fontanny, żeby się trochę 
pokąpać, a w zimę jeździmy na łyżwach                                             
i wymyślamy sobie jakieś układy taneczne                              
do muzyki,  która jest puszczana z głośników. 
    Błonie to wspaniałe miasto! Nigdy nie chciała-
bym go opuszczać. 
 

Daria Przygoda (6a) 

JA I MOJE MIEJSCE                        JA I MOJE MIEJSCE                        JA I MOJE MIEJSCE                        
NA ZIEMI NA ZIEMI NA ZIEMI    

Błonie to moje miasto. Tu się urodziłem,                           
tu mieszkam i zamierzam spędzić tu całe życie.                       
W tym miejscu przeżywam same dobre chwile, 
łączą się z nim pozytywne emocje i odczucia.  

RADOŚĆ 

W Błoniu mam moją bliską rodzinę, z którą                     
spędzam wiele wspaniałych chwil. Spotykam tu 
wielu przyjaciół, którzy chodzą ze mną do szkoły                       
i wspierają mnie w trudnych momentach. 

WIEDZA 

Jest tu bogata oferta przedszkoli i szkół, które 
oferują uczniom szeroką wiedzę. Jest to ważne,                       
ponieważ w dzisiejszych czasach wykształcenie jest 
potrzebne do osiągnięcia sukcesów. Na terenie                      
miasta prowadzonych jest mnóstwo zajęć dodatko-
wych rozwijających zdolności i kreatywność. 

ZDZIWIENIE  

W Błoniu znajduje się wiele ciekawych                              
zabytków: kościół św. Trójcy to jeden z najstarszych                   
kościołów na Mazowszu. Dworek „Poniatówka” był 
letnią siedzibą księcia Poniatowskiego. Ratusz na 
Rynku został zaprojektowany w stylu klasycystycz-
nym przez włoskiego architekta Henryka Marconie-
go.  

ROZRYWKA 

W Błoniu nie tylko się wykształcisz, ale zachwy-
cisz się i przeżyjesz wspaniałe chwile! W zimie 
czynne jest bezpłatne lodowisko, a latem możesz 
poszaleć w Parku „Bajka”. W ponure, szare dni, gdy 
nie masz co robić, możesz przyjść do Centrum                   
Kultury na film lub koncert.  

RELAKS 

Po udanej zabawie czas na relaks! Odpocząć                      
w Błoniu możemy w wielu miejscach, jednak ja                         
proponuję Park „Bajka”, Park Włoski lub basen,          
którego budowa niedługo się zakończy.  

Błonie to wspaniałe miejsce. Lubię tu żyć                                    
i polecam Wam kiedyś odwiedzić te strony. Może 
Ty właśnie znajdziesz tutaj swoje miejsce na Ziemi. 

Wojtek Oczkoś (6b) 

▲Czy znasz wszystkie miejsca w Błoniu? 
fo
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MOJA MIEJSCOWOŚĆ I JA 

Jeśli któregoś dnia masz być szczęśliwy, dlaczego nie zaczniesz od dzisiaj?  

OKOLICA, W KTÓREJ MIESZKAM OKOLICA, W KTÓREJ MIESZKAM OKOLICA, W KTÓREJ MIESZKAM    

"Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej" -                      
chyba każdy z nas zna to przysłowie. I chyba    
każdy z nas zgodziłby się z tymi słowami.                        
Ja natomiast mieszkam na wsi. Nie jest to miejsce 
tętniące życiem, ani także żadna metropolia.  

Moja wieś nazywa się Bramki. Mój dom to oaza 
spokoju i odpoczynku. Można tu wypocząć                            
o każdej porze roku: ze śniegiem w zimie,                                  
z kwitnącymi kwiatami i drzewami na wiosnę,                       
z gorącymi dniami w lato oraz ze smakiem                          
dobrych, dojrzałych jabłek spadających z drzew 
jesienią.  

W okresie letnim można  zobaczyć u nas sarny, 
dziki, czasem nawet konie pasące się na łąkach, 
krowy, kury i wiele innych niesamowitych                       
zwierząt, których nie mógłbym zliczyć.                              

Późnym latem zaczynają się Dożynki,                                    
a na Dzień Dziecka organizowana jest impreza                    
typowo dla dzieci. Można dostać watę cukrową ZA 
DARMO.  

Przez kilka wcześniejszych lat odnosiłem                               
wrażenie, że najważniejszą atrakcją dla dzieci jest 
właśnie ta wata. Czasami potrafiło się stać                                
w kolejce po nią ponad trzydzieści minut, chociaż                 
było bardzo gorąco.   

▲ Bramki, kościół św. Maksymiliana Kolbego. 

W okresie jesiennym wszystkie imprezy się 
kończą. Przeważnie siedzi się wtedy w domu,                    
bo na dworze nie ma co robić. I tak pętla się                     
zatacza.  

Na koniec chciałbym powiedzieć, że chociaż 
raz do roku powinniście przyjechać na wieś na 
przynajmniej jeden dzień zaczerpnąć świeżego        
powietrza i pobyć na łonie natury. Serdecznie Was 
do tego namawiam.  

Kacper Ćwiek (7c) 

Moje Bramki fot. Kacper Ćwiek 

fot. pl.wikipedia.org/wiki/Bramki 
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TROPEM TAJEMNIC PRZESZŁOŚCI 

Co może się zdarzyć podczas budowy parkingu? Można odkryć prawdziwy skarb! 

CZY ODNAJDZIEMY PODZIEMIA KLASZTORU?CZY ODNAJDZIEMY PODZIEMIA KLASZTORU?CZY ODNAJDZIEMY PODZIEMIA KLASZTORU?   

Od kilku tygodni są prowadzone badania                      
archeologiczne na terenie przy kościele św.                       
Trójcy. Pracę prowadzi archeolog z Muzeum                     
Ziemi Błońskiej Jarosław Ilski. Odkryto tam                      
fundamenty Klasztoru Kanoników Regularnych                 
z XIII w. Budynek został prawdopodobnie rozebra-
ny na początku XX wieku. Do tej pory odnaleziono  
kilkadziesiąt monet, niektóre z nich mają kilkaset 
lat. Prace będą prowadzone przez najbliższe pięć 
miesięcy. Czy odnajdziemy podziemia klasztoru? 
Czy odnajdziemy jakiś skarb? Co dalej z tym                            
niesamowitym odkryciem?  

Na odpowiedzi na te pytania musimy poczekać 
co najmniej do końca wakacji. 

Jak wiadomo, to nie pierwsze wykopaliska                    
archeologiczne prowadzone w Ziemi Błońskiej.  

Już przed rokiem 1923 były prowadzone profe-
sjonalne badania pozostałości średniowiecznego 
książęcego grodu nad Utratą (tzw. Łysej Góry).      
Odnaleziono tam wtedy kilka fragmentów naczyń 
używanych w czasach średniowiecznych oraz kości 
zwierzęce.  

W czasie wykopalisk w 1949 i 1971 roku                             
odnaleziono wiele niezwykle cennych przedmio-
tów codziennego użytku, jak biżuteria, naczynia, 
elementy stroju, groty strzał.  

▲ Fotografia prezentująca kościół św. Trójcy na początku 
XX wieku. Po prawej  stronie widoczny jest we fragmencie 
budynek klasztoru. 

fot. J. Wojciechowski, IS PAN W-wa  

To jednak niejedyne odkrycia. 
Jesienią 2017 roku nasi dziennikarze wraz                       

z uczestnikami koła historycznego oglądali                 
skarby przeszłości odnalezione podczas prac           
wykopaliskowych przy błońskim Ratuszu.  

Jak wiadomo, w dalszym ciągu odnajduje się 
pozostałości po drugiej wojnie światowej, jak  
niewypał wykopany przy Szkole Podstawowej 
nr 2.  

Co jeszcze schowane jest w błońskiej ziemi? 
Może to są tajemnice, które odkryje ktoś z Was. ▪ 

fot. Jakub Bargieł  
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TROPEM TAJEMNIC PRZESZŁOŚCI 

„Sam piszesz historię. Pióro tkwi w Twoim ręku, a wynik zależy od tego, co wybierzesz”.  Rhonda Byrne    

POMYSŁ NA CIEKAWĄ LEKCJĘ HISTORII?POMYSŁ NA CIEKAWĄ LEKCJĘ HISTORII?POMYSŁ NA CIEKAWĄ LEKCJĘ HISTORII?   

TAJEMNICE  RAKOWIECKIEJ  
2 marca wzięliśmy udział                           

w grze miejskiej organizowanej 
przez Muzeum Żołnierzy Wyklę-
tych i Więźniów Politycznych 
PRL w Warszawie.  

Przenieśliśmy się do czasów 
okupacji niemieckiej oraz radziec-
kiej. Zobaczyliśmy, jak wyglądała 
ulica okupowanej Warszawy,              
pomagaliśmy w szpitalu i kuchni 
powstańczej. Byliśmy w obozowi-
sku żołnierzy wyklętych oraz 
uczestniczyli w przesłuchaniu                     
w siedzibie Urzędu Bezpieczeń-
stwa. ▪ 

Każda lekcja historii może być interesująca, jednak zwykle najbardziej lubimy takie, w czasie których                       
możemy „dotknąć żywej przeszłości”, a nie tylko zobaczyć ją na kartkach naszego podręcznika. 

LEKCJA                                             
NIEPODLEGŁOŚCI 

W piątek 22 lutego  wzięliśmy 
udział lekcji o odzyskaniu przez                     
Polskę Niepodległości.  

Pan Michał  Rychlicki zapoznał 
nas z  historią odrodzenia Polski 
od zniknięcia  z map. 

Nasz kraj został zakuty                                
w kajdany i wtrącony do więzie-
nia - był to czas, kiedy polskie 
dzieci  nie mogły mówić                               
po polsku. Zobaczyliśmy ciekawe 
eksponaty, stroje historyczne                        
i uzbrojenie z tamtych czasów. ▪ 

POWSTAĆ, NIE ULEC 

18 marca odbyła się czwarta 
wycieczka w ramach projektu 
finansowanego przez Fundację 
PZU "Odkryć, zobaczyć, przeżyć 
Niepodległą".  

Uczniowie z koła historycznego 
zwiedzili Muzeum Powstania 
Warszawskiego. Była to cenna 
lekcja historii o osobach, które 
poświęciły swoje życie, aby stoli-
ca Polski nie była w rękach hitle-
rowskich Niemiec. ▪ 

 

W razie pytań,                                                
prosimy o kontakt.  

fot. Jakub Bargieł  
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TROPEM TAJEMNIC NAUKI 

„Światła, światła i pracy dla ubogiego kraju i ludu”.  (Ignacy Łukasiewicz) 

JESTEŚMY BOHATERAMI NAUKI!JESTEŚMY BOHATERAMI NAUKI!JESTEŚMY BOHATERAMI NAUKI!   

Jest początek marca. Rozmawiamy z uczniami 
uczestniczącymi w projekcie.  

 

- Jak się nazywa Wasze koło? 

- Eureka. 

- A co oznacza to słowo? 

- Kiedy ktoś coś wynajdzie, odkryje, gdy coś się 
komuś uda, to może wykrzyknąć EUREKA!. 

- Kto pierwszy użył tego określenia? 

- Archimedes. 

- Co robicie na zajęciach? 

- Robiliśmy roboty. 

- Wycinaliśmy i układaliśmy różne puzzle. 

- Tworzyliśmy kartki witamin. 

- Przychodzą różni goście: pan policjant, pani 
dietetyczka. 

- Wchodziliście poza teren szkoły? 

- Tak. Byliśmy, na przykład, w aptece.                              
Oglądaliśmy tam witaminy. 

- O kim rozmawialiście dotychczas? 

- O Janie Szczepaniku i Kazimierzu Funku. 

- Jak byście zachęcili do udziału w zajęciach 
osoby, które na nie nie chodzą? 

- Chodź, chodź, będzie fajnie, będziemy się 
uczyć przez zabawę. 

- Będziemy lepić, kleić, robić prace plastyczne. 

- Zrobimy piramidę żywienia. Najwięcej musi 
być w niej ruchu, a tłuszczu najmniej. 

- Stworzymy wynalazki. 

BYĆ JAK IGNACY to szczególny program edukacyjny, który poszerza wiedzę, uczy myśleć                                  
i eksperymentować. I to wszystko podczas zabawy.  

Biorą w nim udział uczniowie klas pierwszych pod opieką swoich Pań: Małgorzaty Boguckiej                     
i Agnieszki Wodzyńskiej. 

- Co to jest wynalazek? 

- To jest to, co ktoś wynalazł, na przykład                      
lodówka lub kamizelka kuloodporna. 

- Po co są wynalazki? 

- Aby się ludziom lepiej i łatwiej żyło. 

- Co to jest odkrycie? 

- To coś, co już jest, ale o tym nie wiedzieliśmy. 

- Jakie przykłady odkryć możecie podać? 

- Na przykład, że ludzie nie wiedzieli,                                
że w owocach i warzywach są witaminy. 

- Ludzie dowiedzieli się, że pod ziemią jest lawa. 

- Najpierw myśleli, że Ziemię okrąża Słońce,                        
a odkryli, że to Ziemia kręci się wokół Słońca. 

- Kto to odkrył? 

- Mikołaj Kopernik. 

- Wiemy, że bawiliście jest w wynalazców.                     
Co skonstruowaliście? Opowiedzcie nam o tym. 

- Urządzenie do odrabiania lekcji. 

- Naprawdę?! To niezwykłe. Możemy je                              
od Ciebie pożyczyć? 

- Tak. 

- Co jeszcze? 

- Maszynę do nalewania picia. 

- Sanki, które same jeżdżą. 

- Zabawkę dla dzieci do nauki cyferek i pozna-
wania kształtów. 

- Robota, który leczy. 

- Świetnie! Bardzo dziękujemy Wam za ciekawą                               
rozmowę. ► 
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TROPEM TAJEMNIC NAUKI 

NASZE ZDJĘCIA Z REALIZACJI PROGRAMU „BYĆ JAK IGNACY” 

▲ Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki! - czyli nasze 
pierwszaki już wiedzą, jak się zdrowo odżywiać.  

▲ „Żywa” piramida żywienia—my już wiemy, że ruch jest 
najważniejszy. 

▲ Policjant ma wiele przedziwnych wynalazków. ▲ Nasza wycieczka do apteki jest pełna witamin. 

Zapraszamy i Was w niezwykłą podróż z wybitnymi, polskimi naukowcami. Pierwszym z nich jest Jan                            
Szczepanik - wynalazca, który został nazywany „polskim Edisonem”, autor kilkuset patentów i  ponad 50                           
wynalazków. Drugi to Kazimierz Funk – wybitny badacz i twórca nauki o witaminach. Kolejnym jest, Marian 
Rejewski – kryptolog, który złamał kod Enigmy. Ostatni to Henryk Manguski – polski inżynier, który                               
przyczynił się  do  powstania krótkofalówki.  ▪                                                 fot. SP2 Błonie 
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TROPEM TAJEMNIC EKOLOGII 

Pokój na Ziemi nie może być osiągnięty bez pokoju z przyrodą.  

UWAGA, SMOG!UWAGA, SMOG!UWAGA, SMOG!   

Smog jest stałym elementem naszej codzienno-
ści! Jak się przed nim chronić?  

Nasza szkoła ponownie przystąpiła do                            
ogólnopolskiego konkursu „Nie dla smogu! Dbamy 
o środowisko!”. Odbył się on w ramach II edycji 
kampanii społeczno - edukacyjnej organizowanej 
przez firmę Librus. Trwał od 10 II 2018 r. do 25 I 
2019 r.  

Wpłynęło na niego około 500 prac, nasi ucznio-
wie wykonali 20 makiet antysmogowych.  

Ponieważ nie udało nam się powtórzyć ubiegło-
rocznego sukcesu, zorganizowaliśmy konkurs 
szkolny. Nagrody ufundował Burmistrz Błonia.  
Komisja wyłoniła trzy zwycięskie prace i przyznała 
dwa wyróżnienia.  

Laureatami zostali:  
Bartosz Bracik (1. miejsce),  Nikola Zielińska 

(2.miejsce), Hanna Kostrzewa (3. miejsce). 
Wyróżnienia: Kacper Błażewicz oraz Rafał i Julia 

Cybulscy.  
Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział                         

w konkursie, serdecznie gratulujemy! ▪ 

▲ Prace uczniów na konkurs „Nie dla smogu! Dbamy                          
o środowisko! 

UŚMIECHNIJ SIĘ! UŚMIECHNIJ SIĘ! UŚMIECHNIJ SIĘ!    

☺ Sklep z kameleonami. 
- Macie w sklepie kameleony? 
- Nie wiemy.  

☺ - Wpadnij kiedyś do mnie, mam nowego psa. 
- A nie pogryzie mnie? 
- Właśnie chciałem to sprawdzić.  

☺ Rozmawiają dwie kangurzyce: 
- Chciałabyś mieć dwójkę dzieci? 
- A wiesz, to nie na moją kieszeń.  

☺ Rozmawiają dwa konie w sąsiednich boksach   
w stajni. Rozmawiają, rozmawiają, aż w pewnym 
momencie nagle jeden z nich zaczyna niewyraźnie 
bełkotać. Na to drugi koń:  
- Czy mi się wydaje, czy czymś się zapchałeś?  
- Owszem.  

☺ - Pana pies szczekał całą noc - mówi rozwście-
czony sąsiad. 
- To nic, odeśpi w dzień - odpowiada właściciel 
psa. ▪ 

fot. Marta Marjańska 
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LEKTURA NA DZISIAJ 

Przeczytajmy piękne baśnie napisane przez czwartoklasistki. 

O KRUSZYNIE CHLEBA, KTÓRA MOŻE CZYNIĆ CUDAO KRUSZYNIE CHLEBA, KTÓRA MOŻE CZYNIĆ CUDAO KRUSZYNIE CHLEBA, KTÓRA MOŻE CZYNIĆ CUDA   

Dawno, dawno temu, a może całkiem                                 
niedawno, w małej mieścinie niedaleko stolicy, 
mieszkał mały Michał ze swą matką. Żyło im się 
trudno. Kobieta ciężko pracowała, aby jej synowi 
niczego nie brakowało. Starała się, ale chłopiec tego 
nie doceniał. Najczęściej chodziło o jedzenie.                       
Wybrzydzał, mówił,  że niedobre, że mu nie smaku-
je. Matce było smutno i czasem nawet płakała,                     
ale on w ogóle się tym nie przejmował.  

Pewnego dnia, gdy Michał wyszedł z domu,                         
w ogrodzie zobaczył starego człowieka z długą,                          
siwą brodą, w poszarpanych ciuchach.  

Wokół staruszka siedziało i fruwało mnóstwo                          
gołębi: białych, szarych i takich z czarnymi łatkami 
na piórach. W dłoniach trzymał długi kij, z którego 
końca wychodziły różnokolorowe promienie. 
Zwrócił się do chłopca i powiedział mu, że źle                       
odnosi się do swej matki i nie szanuje jedzenia.  

Michał popatrzył na niego i wyśmiał go.                             
Odpowiedział mu niegrzecznie: „To nie jest twoja 
sprawa,  zajmij się lepiej swoim ptactwem.”  

Staruszek posmutniał. uniósł swój czarodziejski 
kij. Zamieniając chłopca w gołębia, powiedział: 
„Tak długo będziesz latał z ptakami, aż zrozumiesz, 
co to jest szacunek dla matki i jedzenia.”     

Kilka lat fruwał Michał—gołąb po świecie.      
Było mu ciężko, często bywał głodny. Wiele razy 
zmoczył go deszcz i zmroził zimny wiatr. Nieraz, 
gdy znalazł coś do jedzenia, większe ptaki i ludzie 
wyganiały go. Myślał wtedy o swym domu                         
i matce. Tęsknił za nią. Pewnego deszczowego 
dnia, gdy był bardzo głodny, zobaczył leżący na 
ziemi okruszek chleba. Już miał go zjeść, gdy usły-
szał czyjś cichy płacz. Odwrócił głowę i spostrzegł 
siedzącą na gałązce jaskółkę. Z okruchem w dzio-
bie podfrunął do niej. Powiedziała, że ma na imię 
Ela, od kilku dni nic nie jadła i jest jej zimno.  

Michał oddał jej znaleziony kawałek chleba, 
choć  sam był bardzo głodny. W tej samej chwili 
pojawił się staruszek ubrany w piękne szaty. 
Uśmiechnął się i spojrzał w niebo, z którego za-
częły spadać płatki kwiatów. Gdy spadały na pta-
ki, te znów stawały się ludźmi. Okazało się, że Ela 
była zaklętą księżniczką. Zakochali się w sobie.  

Dziewczyna zabrała Michała do swego pałacu, 
gdzie odbył się ich ślub. Jego matka zamieszkała                     
z nimi. Odtąd żyli długo i szczęśliwie. Wokół                   
pałacu zawsze fruwało mnóstwo gołębi,                                
dla których nigdy nie zabrakło ziarna. 

Joasia Pejaś (4b) 

Dawno, dawno temu żyła księżniczka,                          
która nigdy nie poznała swojej matki. Mieszkała  
w pięknym zamku aż do momentu, kiedy umarł 
jej ojciec.  Dziewczyna miała wtedy dwanaście lat.  
Zamieszkała pod mostem, była bardzo biedna, 
utrzymywała się z datków ofiarowanych jej przez 
ludzi. 

Tak minęło osiem lat.  
Pewnego dnia obok mostu przejeżdżała kareta 

z księciem. Młody następca tronu zauważył 
dziewczynę i po rozmowie z nią zaproponował jej 
pracę w swoim zamku i utrzymanie.  Zgodziła się. 

W zamku się ogrzała, umyła, najadała, a potem 
od razu przystąpiła do pracy.  

Królowa, obserwując nową służącą podczas 
pracy, miała wrażenie, że jej twarz jest jej znajoma.  
Nie dawało to jej spokoju, w końcu uznała,                           
że najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie 
dziewczynie badań krwi.  

Tak też się stało.   

ZAGINIONA KSIĘŻNICZKAZAGINIONA KSIĘŻNICZKAZAGINIONA KSIĘŻNICZKA   

Podczas badania okazało się, że dziewczyna 
ma błękitną krew. Już było wiadomo, że jest ona 
osobą szlachetnie urodzoną.  

Tego samego dnia podczas kolacji królowa 
poprosiła służącą, aby opowiedziała jej swoją 
historię, co ta też chętnie uczyniła.  

Gdy książę dowiedział się o tym,                                    
że dziewczyna jest w rzeczywistości zaginioną 
księżniczką, postanowił ją bliżej poznać.                             
W końcu zakochali się w sobie i postanowili 
wziąć ślub.  

Dawno w całym królestwie nie widziano                   
takiego wesela, a nowy król i królowa odtąd żyli 
długo i szczęśliwie.  

Kinga Ruba (4b) 

Jeżeli zainteresowały Was powyższe baśnie,                        
napiszcie do nas, a zamieścimy kolejne. 

Kontakt: diamir72@o2.pl   
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ZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNAZAGADKA FOTOGRAFICZNA   

OD REDAKCJI: OD REDAKCJI: OD REDAKCJI:    

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. 

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

   

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

   

Naród bez dziejów, bez historii, bez przeszłości, staje się wkrótce narodem bez ziemi, narodem bezdomnym,                        

bez przyszłości. Naród, który nie wierzy w wielkość i nie chce ludzi wielkich, kończy się.  

Prymas Stefan Wyszyn ski 

NA ZAKOŃCZENIE 

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 poprzez serwis społecznościowy: 
www.facebook.com/sprawyisprawki. 

STOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNASTOPKA REDAKCYJNA   

Redaktor naczelny: Michał Firsiuk   

Zespół redakcyjny: Kacper Ćwiek, Urszula Jagodzińska, Oliwia Karaś, Mateusz Kobierecki,              
Milena Kuchta, Łukasz Mulawa, Vladyslav Olshanskyi, Janina Paradowska, Maja Rosińska, 
Piotr Siedlecki 

Opiekun redakcji: Mariola Siedlecka 

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

Kontakt: diamir72@o2.pl                                       Spotkania redakcyjne: poniedziałek, godz.14.30  

Archiwalne numery naszej gazety znajdziesz na stronie szkoły: www.sp2.edupage.org 

 

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

 

Jak brzmi tytuł książki, z którą kojarzy się to 
zdjęcie? Kto jest jej autorem? 

 

Poprawne rozwiązania prosimy przesyłać                       
na adres mailowy: diamir72@o2.pl. do dnia                            
17 maja 2019 r. 

 
fot. wikipedia.org.pl (CC) 

fo
t.

 P
ix

a
b

a
y

 


