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KILKA SŁÓW WSTĘPU 

NNAA   DOBRYDOBRY   POCZĄTEKPOCZĄTEK   

 

W NUMERZE :W NUMERZE : 

3 Gdzieś już Pana słyszałam... 

4 Radio „Fama” 

5 Zima z uśmiechem 

6 Jak obudzić Śpiącą Królewnę i odnaleźć klucz... 

7 Od sopelka do pudelka 

8 Czego możemy uczyć się od osób starszych? 

8 Humor w długiej spódnicy 

9 Kto wymyśla te egzaminy? - nasza wizyta                         
w MEN 

10 Co słychać w domu Mamiszona? 

11 Książki przyjechały! 

12 Cicha noc... 

13 Nocna wyprawa do Łazienek 

13 Jak odczytać przeszłość? 

14 Miłość niejedno ma imię 

14 Dzień Śpiocha 

  15 Skra Bełchatów 

  15 Na balu karnawałowym 

  15 W Ambasadzie Niemiec  

  16 Cząstka Wielkiej Brytanii w Polsce 

17 Nie boję się wyzwań 

18 Zagadka fotograficzna 

 

Na stronie tytułowej znajdują się zdjęcia z akcji „Zima                     
w mieście 2018” w SP2 (fot. Aneta Domuracka).  
 

 

Serdecznie witamy w kolejnym numerze      
gazety szkolnej! 

Czy wiecie, że w czasie ferii zimowych,              
kiedy niektórzy z Was przebywali na półkolo-
niach w naszej szkole, inni uczniowie spotkali się 
z Panią minister Anną Zalewską, która                
przyjechała do Błonia? Tego, o czym była mowa 
na tym spotkaniu, dowiecie się z naszego                        
artykułu na stronie ósmej, natomiast o tym,                                   
kto decyduje o szkolnych lekturach i czy sam je 
czyta, a także kto wymyśla te wszystkie                  
egzaminy, dowiecie się, gdy przeczytacie nasz 
wywiad z wiceministrem edukacji Panem              
Maciejem Kopciem. Warto! Tylko u nas                               
wiadomości prosto z najlepszego źródła! 

Jeżeli kiedykolwiek czytaliście „Dynastię              
Miziołków”, z pewnością ucieszycie się,                     
że mamy dla Was zdjęcia prawdziwego                   
Mamiszona, Kaszydła i Małego Potwora 
(szkoda, że Miziołek nie lubi się fotografować!). 
Nasi czwartoklasiści otrzymali odpowiedzi na 
swoje pytania od samej autorki—Pani  Joanny 
Olech. 

Poza tym tradycyjnie przypomnimy Wam 
różne wydarzenia szkolne. Chyba największym 
z nich był przyjazd książek,  które nasza Szkoła 
wygrała w konkursie „1000 powodów,                            
by czytać!” - nie było na nim naszej redakcji,                  
ale już udało nam się przeczytać jedną z lektur      
z naklejką Empiku—„Tomek w krainie                                
kangurów”, którą i Wam polecamy do przeczy-
tania. A ten, kto przeczyta, może przesłać nam 
swoją recenzję. Czytajcie też inne książki                            
z naklejkami! Jest ich naprawdę tysiąc!                                     
I przesyłajcie nam swoje recenzje. 

Pewnie wiecie, że istnieje coś takiego jak                             
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.                
Z tej okazji wybraliśmy się… nie, nie do Bibliote-
ki Publicznej, ale do Szkoły Językowej 
„Amaltea”, w której lektorzy uczą języka angiel-
skiego (czy wiecie, że angielski jest językiem    
ojczystym ponad trzystu milionów ludzi?).                      
Być może skorzystacie z bezpłatnej oferty zajęć 
proponowanej przez Szkołę i będziecie jeszcze 
lepsi na sprawdzianach kompetencji z języka                              
angielskiego. Tego Wam szczerze życzymy! 

Muszę kończyć, bo zaczyna brakować mi 
miejsca na pisanie, a Was zapraszam już                               
do czytania! 

Redaktor naczelny: 
Michał Firsiuk (6c) 

▲ Szkolni dziennikarze i historycy przeprowadzają wywiad                     
w Ministerstwie Edukacji Narodowej z Panem wiceministrem 
Maciejem Kopciem.  

fot. Mariola Siedlecka fot. sp2blonie.edupage.org 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

„Wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet przez jeden dzień w swoim życiu” (Konfucjusz) 

GDZIEŚ JUŻ PANA SŁYSZAŁAM...GDZIEŚ JUŻ PANA SŁYSZAŁAM...GDZIEŚ JUŻ PANA SŁYSZAŁAM...   

Spotykamy się z Panem Jackiem Wolszcza-
kiem—nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej                  
w naszej szkole. 

 

- Dowiedzieliśmy się z Wikipedii, że jest Pan 
aktorem teatralnym, filmowym i dubbingowym. 
Jak to się stało, że zaczął Pan pracę w naszej                     
szkole? 

 

- Kilka lat temu skończyłem studia pedagogicz-
ne. W czerwcu zeszłego roku Pani dyrektor                         
poszukiwała nauczyciela edukacji wczesnoszkol-
nej, wysłałem swoje CV i zostałem przyjęty.  

 

- Jak długo pracuje Pan w dubbingu? 
 

- Pierwsze zaproszenie do studia dubbingowego 
dostałem w styczniu 1993 roku, czyli właśnie mija 
dwadzieścia pięć lat od mojego debiutu.                          
Jeszcze wcześniej był Teatr Polskiego Radia.                         
Użyczyłem swojego głosu w ponad stu pięćdziesię-
ciu słuchowiskach, a także w ponad sześciuset                    
filmach i serialach dla dzieci i młodzieży.                              
Podejrzewam, że większość z tytułów sobie                       
kojarzycie, jak np. „Było sobie życie” - mnóstwo 
epizodów, „Tajemnica Sagali” - Kuba Zawilski, 
„Aparatka” - Brock, „Ach, ten Andy” - Danny, 
„Olinek Okrąglinek” - Billy. W serialu „Mikołajek” 
grałem Ananiasza.  W grze komputerowej „Harry 
Potter. Mistrzostwa świata w quidditchu” moim 
głosem mówił jeden z komentatorów. Obecnie                  
zajmuję się również tłumaczeniem i opracowaniem 
dialogów do produkcji dubbingowych,                                       
na przykład ostatnio pracowałem nad serialem 
„Mała szkoła Helenki”. Wiem, że dużą popularno-
ścią cieszy się dostępny na DVD serial "Domek                      
na skale", w którym jestem żabą Leopoldem.                       
Nagrałem też dla TVP cykl bajek i baśni polskich,                    
a tę o poznańskich koziołkach wykorzystałem                        
nawet na lekcji z klasą 3b. 

 

- Czy ktoś Pana rozpoznaje po głosie? 
 

- Zazwyczaj  nie, ale wyobraźcie sobie, że Pani 
Mariola Siedlecka powiedziała mi ostatnio,                                   
że mama pewnej szóstoklasistki zapytała ją,                         
czy przypadkiem nie dubbinguję bajek dla dzieci, 
bo rozpoznaje mój głos [przy okazji: gratulujemy 
Mamie Matyldy Mieszkowskiej świetnego słuchu                      
i spostrzegawczości! - dopisek redakcji]. Jest to                       
o tyle zaskakujące, że osoba, która rozpoznała mój 
głos, mogła mnie usłyszeć tylko raz albo dwa razy 
w szkole! 

- Co w dubbingu jest najfajniejsze? 
 

- To, że głosem mogę zagrać dosłownie każdą 
postać. Na zawołanie płaczę, dyszę, śmieję się.        
Mogę być skrzatem, ufoludkiem, piratem,                            
papugą, osiołkiem, a nawet kroplą krwi. 

 

- W którym Radiu Pan pracował? 
 

- Najpierw przez trzy lata pracowałem                                 
w Radiu „Bogoria” w Grodzisku Mazowieckim. 
Od marca jestem dziennikarzem i prezenterem               
Radia „Fama” w Żyrardowie.  

 

- Czym Pan zajmował się, pracując w Radiu? 
 

- Na początku w Radiu „Bogoria” miałem swoją 
audycję „Muzyczny Batyskaf”. Przynosiłem                         
na pendrivie piosenki, opowiadałem o ich                              
twórcach i puszczałem w eter. Potem zrobiłem kurs 
realizatora, by po kilku tygodniach poznawania 
konsolety i możliwości programu emisyjnego                      
zostać samodzielnym realizatorem. Moim                            
przewodnikiem i nauczycielem radiowego                   
rzemiosła był prezenter Radia „Bogoria” Janusz                    
Andrzejewski, któremu wiele zawdzięczam. 

 

- W jakich godzinach przebiegają zmiany                    
w pracy radiowca? 

 

- To zależy od stacji. Zazwyczaj dyżury trwają 
kilka godzin. Mój rekord to zmiana od szóstej rano 
do dwudziestej czwartej, czyli osiemnaście godzin 
non stop przy konsolecie.  ► 
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▲ Pan Jacek Wolszczak jest aktorem teatralnym,                              
filmowym, dubbingowym, a także wychowawcą klasy          
trzeciej naszej szkoły. 

fot. Kacper Ćwiek 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

► - Co Panu podoba się bardziej – praca w szkole 
czy w radiu? 

 

 - Praca w szkole jest zupełnie inna niż praca                   
w Radiu. Jedynym wspólnym elementem jest                        
konieczność bycia punktualnym, czego doświad-
czyłem w ciągu pierwszych dwóch dni pracy                             
w szkole, kiedy zepsuł mi się samochód i musiałem 
z Grodziska do Błonia dojeżdżać taksówką.                                 
W Radiu siedzi się w pojedynkę, nie ma nad wami 
szefa, w szkole trzeba się podporządkować                          
decyzjom dyrektora i jest się otoczonym mnóstwem 
ludzi.  

 

- Czy ma Pan ulubionego aktora? 
 

- Nie mam ulubionego aktora. Czasami lubię 
oglądać starych polskich aktorów, takich jak                     
Gustaw Holoubek, z którym miałem okazję spotkać 
się zawodowo. Podczas Festiwalu Oper Staropol-
skich w Warszawskiej Operze Kameralnej wzięli-
śmy wspólnie udział w koncertowym wykonaniu 
„Ofiary Abrahama” Józefa Elsnera w reżyserii                       
Macieja Prusa. On był Abrahamem, a ja jego synem                                 
- Izaakiem. Był to mój sceniczny debiut. 

wywiad 

- Z kim przeprowadził Pan najciekawszy                     
wywiad? 

 

- Najciekawsze wywiady przeprowadziłem                        
z piosenkarką Alicją Majewską, satyryczką Marią 
Czubaszek i z lektorem filmowym Jarosławem      
Łukomskim. Alicja Majewska zdradziła mi,                        
że kiedyś była w jury konkursu, w którym jej                  
wielki przebój „Być kobietą” zaśpiewał żołnierz. 
Bardzo jej się to spodobało. Pani Maria Czubaszek 
zgodziła się na wywiad pod warunkiem, że będzie 
mogła w trakcie palić papierosa, a Jarosław                       
Łukomski to po prostu świetny głos i wspaniały 
człowiek. 

 

- Czy był Pan za granicą? 
 

- Byłem w irlandzkim Belfaście, w czeskim    
Ołomuńcu, we włoskim Rimini, a niedawno                       
dotarłem do Chorwacji. 

 

- Jaką chciałby Pan mieć super moc? 
 

- Na pewno przydałaby mi się super moc                      
chudnięcia. Włączam guzik i "pstryk"! - jestem 
szczuplejszy.  

 

 - Bardzo dziękujemy za rozmowę. ▪ 

RADIO „FAMA”RADIO „FAMA”RADIO „FAMA”   
W czasie półkolonii zimowych zwiedziliśmy studio Radia 
„Fama”, po których oprowadzał nas p. Jacek Wolszczak. ▼ 

fot. Mariola Siedlecka 
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WYDARZENIA 

Jeżeli nie chcecie wierzyć, to nie wierzcie, ale są dzieci, które w czasie ferii chętnie przychodzą do szkoły! 

ZIMA Z UŚMIECHEMZIMA Z UŚMIECHEMZIMA Z UŚMIECHEM   

▲ 17 I (środa) —skaczemy w Parku Trampolin w Warszawie.  

▲ 16 I (wtorek)—Żyrardów—po falach radiowych czas                     
na fale wodne. 

▲ 15 I (poniedziałek) —ugniatamy, wałkujemy, lepimy, czyli 
szkolne zajęcia ceramiczne. 

▲ 18 I (czwartek)— odkrywamy tajemnice chemii...  

▲ 19 I (piątek) - skok Adama Małysza do góry nogami? - nie, to 
ćwiczymy judo pod okiem trenera p. Marka Kowalskiego.  

▲ 23 I (poniedziałek) - nasza błońska biblioteka zyskała 
nowych czytelników. Spieszcie się, bo książek zabraknie!  
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WYDARZENIA 

▲ 26 I (czwartek) - wesoło nam w Sali Zabaw "Inca Play".       
Uważajcie, bo zaraz wyskoczymy w górę! 

▲ 25 I (środa) — hocki—klocki, czyli zabawa na 102! ▲ 24 I (wtorek) —bawimy się w Fun Park Digiloo.  

▲ 27 I (piątek) - zajęcia karate kyokushin prowadzone 
przez p. Krzysztofa  Markowskiego. ▪ 

JAK OBUDZIĆ ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ I ODNALEŹĆ KLUCZ...JAK OBUDZIĆ ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ I ODNALEŹĆ KLUCZ...JAK OBUDZIĆ ŚPIĄCĄ KRÓLEWNĘ I ODNALEŹĆ KLUCZ...   

▲ 27 stycznia —Escape Room, czyli jak obudzić Śpiącą                        
Królewnę i odnaleźć zaginiony klucz – nasza baśniowa 
przygoda w I Liceum Ogólnokształcącym w Błoniu             
przygotowana przez wychowawców półkolonii. 

Serdecznie dziękujemy Panu dyrektorowi Andrzejowi 
Trzcińskiemu za gościnność i opowiedzenie nam                     
o swojej Szkole. ▪ 

fot. Aneta Domuracka, Mariola Siedlecka 

► 
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WYDARZENIA 

Co napisali nasi czwartoklasiści na temat swoich tegorocznych ferii zimowych? 

W ZDROWIU I CHOROBIEW ZDROWIU I CHOROBIEW ZDROWIU I CHOROBIE   
 

Pierwszy tydzień ferii spędziłam w domu                   
razem z rodzicami i moimi kochanymi zwierzęta-
mi. Odwiedziłam również moich kuzynów                            
i kuzynki w Siedlcach. Bardzo miło spędziłam ten 
czas, szczególnie z moją młodszą kuzynką Olą. 

W drugim tygodniu ferii wyjechałam                                 
z zespołem na warsztaty taneczne w góry do          
miejscowości Bukowiec.  

Pierwszego dnia po śniadaniu pojechaliśmy na 
wycieczkę do Karpacza. Zobaczyliśmy tam stoki 
narciarskie, strumyki i tamę. Kolejny dzień spę-
dziliśmy na treningu i zabawie. Tego dnia jednak                    
zaczęły się problemy zdrowotne u kilkorga                          
dzieci. Dzień trzeci był już dla mnie smutny,                             
bo i mnie zmogła choroba. Mam nadzieję, że już 
nigdy nie przydarzą mi się takie pełne chorób 
warsztaty.  

Marysia (4b) 

NIE MA JAK U BABCI NIE MA JAK U BABCI NIE MA JAK U BABCI    
   

Na ferie zimowe wyjechałam do babci. Co drugi 
dzień jeździłam na łyżwach na lodowisku                                 
w Kutnie. W drugim tygodniu przyjechała moja 
przyjaciółka Natalia i ulepiłyśmy trzy bałwany: 
jeden duży i dwa malutkie. Jeździłyśmy do galerii 
handlowej i tam też się świetnie bawiłyśmy.                         
Pojechałyśmy do kawiarenki „Sopelek”, jadłyśmy 
tam przepyszne tosty z serem i szynką oraz gofry   
z nutellą.  

Największą atrakcją dla nas był aquapark,                       
w którym znajdowało się dużo basenów, zjeżdżalń 
i saun.  

Podczas pobytu o babci Krysi wstąpiliśmy też      
do drugiej babci i spędziliśmy tam cały dzień.  

Pod koniec ferii pojechałam z rodzicami                          
na lodowisko, które mieściło się na Stadionie                     
Narodowym w Warszawie.  

Całe ferie bardzo mi się podobały, bo było                     
ciekawie.  

Oliwia (4b) 

WŚRÓD PSÓW I KOTÓWWŚRÓD PSÓW I KOTÓWWŚRÓD PSÓW I KOTÓW   
 

Podczas ferii zimowych przez pierwszy tydzień 
byłam w Błoniu. Uczestniczyłam w „Zimie                            
w mieście”. Byliśmy na trzech wycieczkach.                     
Pierwsza  była do Żyrardowa. Zwiedzaliśmy                  
Radio, a potem byliśmy na basenie. Druga była do                   
Warszawy, do Hangaru z trampolinami, a trzecia—
do Sali Zabaw, też w Warszawie. 

W drugim tygodniu pojechaliśmy do rodziny na 
wieś. Tam jest dużo kotów i psów. Opiekowałam 
się nimi, czyli karmiłam i dawałam wodę. Poza tym 
bawiłam się i długo spałam. 

Ferie szybko minęły, ale odpoczęłam do dalszej 
nauki. 

Hania (4b) 

WYSKAKAŁEM SIĘ DO WOLI WYSKAKAŁEM SIĘ DO WOLI WYSKAKAŁEM SIĘ DO WOLI    
 

Moje ferie były bardzo ciekawe. Spędziłem je 
częściowo w domu, częściowo w szkole. Byliśmy 
w Parku Trampolin, gdzie mogłem wyskakać się 
do woli. Najbardziej podobało mi się skakanie                  
z wysokości na wielką poduchę. Innego dnia                 
odwiedziliśmy Radio „Fama”, gdzie rozmawiali-
śmy na antenie z prowadzącym, a później                       
pojechaliśmy na basen. Ostatniego dnia półkolo-
nii odbyły się zajęcia z judo. Trener pokazywał 
nam różne pady i rzuty, mogliśmy je ćwiczyć na 
materacach, a na koniec zrobił nam zajęcia 
sprawnościowe. 

Drugi tydzień ferii spędziłem w domu                                  
i przyjechało do nas kuzynostwo. Wychodzili-
śmy na dwór ulepić bałwana i zrobić bitwę                       
na śnieżki. Jednego dnia były urodziny kuzynki                  
i przyjechali koledzy. Bawiliśmy się cały dzień. 
Następne dni spędziłem ze swoją rodziną, grając 
w gry planszowe i oglądając telewizję.  

 

Piotr Woźniak (4b) 

OD SOPELKA                                   OD SOPELKA                                   OD SOPELKA                                   
DO PUDELKADO PUDELKADO PUDELKA   

▲ Czas na naukę jazdy na nartach! fot. Aneta Domuracka 
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WYDARZENIA 

CZEGO MOŻEMY UCZYĆ SIĘ OD OSÓB STARSZYCH?CZEGO MOŻEMY UCZYĆ SIĘ OD OSÓB STARSZYCH?CZEGO MOŻEMY UCZYĆ SIĘ OD OSÓB STARSZYCH?   

3 

Wizyta Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej i Ministra Edukacji Narodowej 
Pani Anny Zalewskiej z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka, 18 stycznia 2018 r.  

 

Reprezentacja naszej szkoły wzięła 
udział w zorganizowanym w Przed-
szkolu Nr 2 Promyczek w Błoniu spo-
tkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka.                                      
W uroczystości uczestniczyli seniorzy                       
z Domu Dziennego Pobytu Senior Plus. 
Gośćmi specjalnymi były Panie Minister 
Elżbieta Rafalska i Anna Zalewska.  

Uczniowie złożyli wszystkim                                 
seniorom serdeczne życzenia z okazji 
ich święta. Potem „integrowali się”                              
z najmłodszymi przedszkolakami.                       
Niektórzy udzielali  wywiadu do TVP 3: 

- Za co kochacie dziadków?  
- Za to, że zostają ze mną, jak jestem 

chora. 
- Za to, że mnie karmią, jak mama                      

i tata są w pracy. 
- Czego możemy uczyć się od osób 

starszych ? 
- Babcia robi najlepsze ciasta                                    

i obiady. 
- Na pewno możemy od nich dostać 

dużo rad.  
Pani minister Zalewska powiedziała: 
- Chcemy seniorom przypominać,       

jak zmieniamy szkołę, zaczynając                        
od podstaw programowych, gdzie                     
mówimy o tym, czym jest szacunek, 
kim jest  dorosły—autorytetem,                           
mistrzem, przyjacielem; gdzie mówimy 
o tolerancji i uczymy się od siebie. ▪                           

▲ Kiedy jedni przebywali na półkoloniach, inni spotkali się z Panią                            
minister. 

   HUMOR W DŁUGIEJ SPÓDNICYHUMOR W DŁUGIEJ SPÓDNICYHUMOR W DŁUGIEJ SPÓDNICY   

www.sp2blonie.edupage.org 

 

☺ Pani Irena, drobna staruszka, usłyszała dzwonek 
do drzwi. Gdy otworzyła, stał w nich dobrze ubrany 
młody człowiek z odkurzaczem w rękach. 

- Dzień dobry, pani - powiedział. - Jeśli mógłbym 
zabrać pani kilka minut, chciałbym zademonstrować 
pani najnowocześniejszy odkurzacz o dużej mocy. 

- Dziękuję, nie jestem zainteresowana! Nie mam 
pieniędzy - odpowiedziała szorstko pani Irena                          
i chciała zamknąć drzwi. 

Młodzieniec szybko wsunął w nie stopę. 
- Proszę nie decydować pochopnie - powiedział. - 

Przynajmniej dopóki nie zobaczy pani demonstracji. 

I mówiąc to, opróżnił wiadro końskiego nawozu 
na jej dywan w przedpokoju. 

- Jeśli ten odkurzacz nie usunie wszystkich śladów 
z dywanu, osobiście zjem resztę. 

-  W takim razie pozwoli pan, że przyniosę łyżkę - 
rzekła pani Irena, cofając się z uśmiechem. - Od rana 
nie ma prądu. 

  

☺ Do tramwaju wchodzi starsza pani. Młody                        
chłopiec zrywa się z siedzenia, chcąc jej ustąpić 
miejsca. 

- Siedź synku, siedź - mówi staruszka.                                        
- Jak będziesz w moim wieku, to się jeszcze nastoisz. 
▪  
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WYDARZENIA 

12 lutego szesnaścioro uczniów naszej szkoły udało się do MEN.  

KTO WYMYŚLA TE EGZAMINY?KTO WYMYŚLA TE EGZAMINY?KTO WYMYŚLA TE EGZAMINY?   

mój ojciec—rektorem wyższej uczelni, zaś dziadek 
był sam w sobie postacią historyczną—działał                    
w Armii Krajowej, był ostatnim dowódcą podokrę-
gu „Rzeszów”. W moim domu mówiło się,                              
że powinienem ukończyć studia historyczne i tak 
też zrobiłem. Przez wiele lat byłem nauczycielem 
historii. 

- Kto układa egzaminy maturalne?  

- Egzamin maturalny przygotowuje Centralna 
Komisja Egzaminacyjna we współpracy z komisja-
mi egzaminacyjnymi. Ekspertów jest wielu.   

- Czy w ministerstwie jest osoba, do której 
każdy uczeń może napisać pytanie i otrzyma                      
od niej odpowiedź? 

- Podobnie jak każdy inny urząd musimy                     
odpowiedzieć na wszystkie pisma, więc na pewno 
otrzymacie odpowiedź. 

- Czy dentyści wrócą do szkół? 

- W niektórych szkołach są gabinety denty-
styczne. Rodzice wybierają różnych stomatologów, 
więc nie sądzę, aby kiedykolwiek było tak, aby        
gabinety były we wszystkich szkołach. Najważniej-
sze, aby uczeń i rodzic mieli wiedzę na ten temat, 
jak dbać o zęby i gdzie powinni  trafić, jeżeli                  
pojawią się problemy ze zdrowiem.  

- To już wszystkie nasze pytania. Dziękujemy 
za odpowiedzi. 

Z p. Maciejem Kopciem rozmawiali:  
Kacper Ćwiek i Michał Firsiuk (6c) 

Wspólnie z Panem Jakubem Bargłem i Panią                 
dyrektor zwiedzamy piękny budynek Minister-
stwa Edukacji Narodowej, który znajduje się przy 
Alei Szucha 25, oraz Mauzoleum Walki  i Męczeń-
stwa 1939-1945, mieszczące się w dawnej siedzibie 
Gestapo. 

Na zakończenie spotykamy się z wiceministrem 
edukacji—Panem Maciejem Kopciem. 

 

- Dzień dobry. Przyjechaliśmy z Błonia,                           
ze Szkoły Podstawowej nr 2. Reprezentujemy     
gazetę szkolną „Nasze Sprawy i Sprawki”                             
i chcielibyśmy zadać kilka pytań.  

- Proszę bardzo, pytajcie. 

- Jak dużo pracowników zatrudnionych jest                   
w Ministerstwie?  

- Dokładnie tego nie powiem, ale około trzystu. 

- Kto w Polsce decyduje o długości wakacji                   
i ferii? 

- Jest to decyzja, która wynika z rozporządzeń 
Ministra Edukacji Narodowej. W ostatnim czasie 
była pewna zmiana— nowelizacja, która nieco                     
wakacje wydłużyła.  

- Czy możliwy jest powrót stołówek                                   
z obiadami gotowanymi w szkole? 

- Nie ma żadnego przepisu, który by tego                       
zabraniał, czyli zależy to od szkoły i instytucji,     
która szkołę prowadzi—zazwyczaj od samorządu 
gminnego.  

- Kto decyduje o lekturach i czy je czyta? 

- O lekturach decyduje Minister Edukacji                          
Narodowej. Obecnie mamy dwa rozporządzenia, 
czyli dwa akty wykonawcze podpisane przez                            
Panią minister. Jeden dotyczy szkoły podstawowej, 
drugi—ponadpodstawowej. Ja osobiście przeczyta-
łem wszystkie lektury - nie było to trudne,                              
bo bardzo lubię czytać.  

- Gdy był Pan małym chłopcem, to kim chciał 
Pan zostać w przyszłości ? 

- Wtedy jeszcze nie miałem bliżej określonych 
planów, ale na pewno nie zamierzałem zostać                            
nauczycielem. Historia wydawała mi się jednak 
piękną nauką, do której zamiłowanie wyniosłem                         
z  domu. Moja  babcia  była  nauczycielką  historii,  

▲ Spotykamy się z Panem wiceministrem Maciejem                       
Kopciem. 

fot. sp2blonie.edupage.org 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z... 

Uczniowie klasy 4b i 4c napisali list do Pani Joanny Olech—autorki „Dynastii Miziołków”. Co im odpisała?  

CO SŁYCHAĆ W DOMU MAMISZONA?CO SŁYCHAĆ W DOMU MAMISZONA?CO SŁYCHAĆ W DOMU MAMISZONA?   

Dzień dobry! 
Bardzo mnie ucieszył Wasz list. 
Nie ma większej frajdy dla pisarki, jak dowie-

dzieć się, że jej książki są czytane bez przykro-
ści. Chętnie  odpowiem na Wasze pytania. 
 

- Ile lat mają teraz Miziołek, Mały Potwór                            
i Kaszydło? 

 

- Wszyscy troje są bardzo dorośli i nie mieszkają 
już z nami - mają swoje rodziny. Kaszydło i Mały 
Potwór są po dwudziestce, a Miziołek nawet                              
po trzydziestce. 

 

- Co teraz robi Miziołek? Czy ma już żonę                              
i dzieci? 

 

- Miziołek ożenił się z bardzo fajną Martą                                    
i ma córeczkę Maję, która wiosną skończy trzy lata. 
Maja przypomina bardzo Małego Potwora sprzed 
lat - ten sam temperament i skłonność do psot.  

 

- Dlaczego Papiszon boi się chodzić do dentysty? 
 

- Bo ma zdrowe zęby i wizyta u dentysty                        
to rzadka przygoda, nie zdołał przywyknąć                           
do takich wizyt. Poza tym mężczyźni bardzo dzielni, 
jak Papiszon, nie lubią być bezradni na fotelu                   
dentystycznym.  

 

- Czy Kaszydło wciąż tak rozrabia? 
 

- Kaszydło jest spokojną i rozsądną architektką.                        
Ma fajnego męża i jeśli rozrabiają, to razem                               
z harcerzami - oboje są instruktorami harcerskimi. 

 

▲ Mały Potwór i Kaszydło kilka lat temu. 

▲
Jo

a
n

n
a

 O
le

ch
. 

 

- Jak Piroman i Fifa naprawdę mają na imię? 
 

- Fifa to Jacek (widziałam się z nim w zeszłą                        
sobotę), a imienia Piromana nie pamiętam - był 
przyjacielem Miziołka dawno temu i nikt go nie                      
nazywał inaczej.  

 

- Czym Pani zajmuje się na co dzień? 
 

- Pisaniem, gotowaniem obiadów, siedzeniem 
na Facebooku, długimi spacerami w podwarszaw-
skim lesie, wnuczką.   
 

- Jaki smak lodów najbardziej Pani lubi? 
 

- Bakaliowe i orzechowe. Zdecydowanie                          
nie lubię truskawkowych.  

 

- O czym Pani myśli przed snem? 
 

- O polityce. I wtedy muszę brać proszki na 
sen. Poza tym przed snem dużo czytam w łóżku.  

 

- Czy planuje Pani pisać kolejne książki? 
 

- Tak, piszę dalszy ciąg „Opowiadań z magią                                  
i dreszczem” i przerabiam „Pompona” na scena-
riusz filmowy. ► 
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WYDARZENIA 

2015 

2017 

KSIĄŻKI PRZYJECHAŁY!KSIĄŻKI PRZYJECHAŁY!KSIĄŻKI PRZYJECHAŁY!   

 

►  - Jakie ma Pani marzenia? 
 

- Żeby rodzina Miziołków powiększyła się                      
o kolejne dzieci - zdrowe, wesołe i szczęśliwe.  

 

- Czy lubi Pani podróżować i co Pani już 
zwiedziła? 

 

- Dużo zwiedzałam, ale nie byłam nigdy                             
w Afryce i Australii. Może to dziwnie zabrzmi, 
ale nie bardzo lubię zagraniczne podróże - wolę te 
krajowe.  

 

- Gdzie była Pani na swoich najciekawszych 
wakacjach? 

 

- W Korei Południowej, gdzie ukazały się                         
Miziołki po koreańsku. Azjatycki kraj wydał mi się 
bardzo egzotyczny. 

 

Pozdrawiam Was wszystkich bardzo                                 
serdecznie! Dużo dobrych książek życzę! 

 

Joanna Olech 
 

Fotografie zostały udostępnione nam przez p. Joannę Olech. 

Mamy to! Wreszcie! 11 stycznia przybył                     
do szkoły samochód EMPIK-u pełen książek, 
które wygraliśmy w konkursie „1000                                
powodów, by czytać!”. Jeszcze raz BARDZO 
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM GŁOSUJĄCYM!!! 
To dzięki Waszemu zaangażowaniu nasza  
biblioteka wzbogaciła się o 1000 nowych                      
pozycji. Radość dzieci OGROMNA! Teraz      
możemy czytać, czytać, czytać... Miłej lektury! 

[informacja ze strony Fb SP2]  

fot. sp2blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

2015 

2017 

Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie...  

CICHA NOC...CICHA NOC...CICHA NOC...   

10 stycznia w Centrum Kultury w Błoniu odbył 
się XI Gminny Konkurs Kolęd. Wzięło w nim                         
udział aż 98 osób!!! To rekord wszystkich edycji!  
Nasi reprezentanci zaprezentowali się z jak najlep-
szej strony. Wśród klas I-III wśród dziewięciorga 
nagrodzonych sześcioro uczęszcza do naszej szkoły. 
II miejsce zajął Szymon Krogulec, III - Ola Rajczak, 
Nikola Urbańska, Dawid Samsel, wyróżnienia - 
Hanna Kostrzewa, Emilia Quinones-Kulisz.  

fot. Jakub Bargieł 

 

Wśród klas IV-VII trzecie miejsce zajęła                      
Oliwia Syska, a wyróżnienie wywalczyło trio: 
Emilka Pawłowska, Daria Zdun i Eliza                            
Wieszczyńska.  

Gratulujemy zwycięzcom i wszystkim                       
naszym reprezentantom. Pamiętajcie, że już 
udział w etapie gminnym był Waszym                             
sukcesem!  

 

Aldona Cyranowicz (dyrektor) 

fot. sp2.blonie.edupage.org 
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WIEŚCI Z KOŁA HISTORYCZNEGO 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

„Żeby odkryć, jakie zmiany zaszły w Tobie, najlepiej wróć do miejsca, które jest takie jak kiedyś”. 

NOCNA WYPRAWA DO ŁAZIENEKNOCNA WYPRAWA DO ŁAZIENEKNOCNA WYPRAWA DO ŁAZIENEK   

▲ Już wiadomo, kto nie może w nocy spać! Dwunastego         
stycznia dziewięcioro uczniów pod opieką Pana Bargła wzięło 
udział w nocnym spacerze z ,,adrenaliną" po Łazienkach.  

fot. Marjanhg  CC0 

W czasie zwiedzania mogli dowiedzieć się wielu ciekawo-
stek. Niezapomniany klimat tej wycieczki na pewno 
pomoże w lepszym zapamiętaniu informacji! ▪ 

JAK ODCZYTAĆ PRZESZŁOŚĆ?JAK ODCZYTAĆ PRZESZŁOŚĆ?JAK ODCZYTAĆ PRZESZŁOŚĆ?   

1 i 15 lutego czterdzieścioro uczniów z Koła 
Historycznego wzięło udział w zajęciach                               
warsztatowych w Muzeum Hutnictwa Starożyt-
nego w Pruszkowie.  

W czasie warsztatów uczniowie dowiedzieli się, 
kim jest archeolog, jak odczytuje przeszłość                           
z pozostałości materialnych, skąd wie, gdzie                        
i czego poszukiwać, jakimi narzędziami się                
posługuje. 

Po części teoretycznej uczestnicy mieli                                   
możliwość odkrycia zabytków w zaaranżowanym 
wykopie archeologicznym. Następnie poznali                      
metody ich dokumentacji i konserwacji oraz mogli 
zmierzyć się ze sklejeniem zabytkowych naczyń. ▪ 

Udostępnienie fotografii: Jakub Bargieł  
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WIEŚCI Z SAMORZĄDU SZKOLNEGO 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

„Nie jestem z tych, którzy nie wierzą w miłość od pierwszego wejrzenia, ale zawsze wolę spojrzeć po raz drugi...” (Wolter) 

MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ MIŁOŚĆ NIEJEDNO MA IMIĘ    

fot. Marjanhg  CC0 

▲ 13 lutego  uczniowie kl. 4-7 uczestniczyli w koncercie                          
z okazji Święta Zakochanych. Usłyszeliśmy znane piosenki                     
w wykonaniu uczniów klasy 5a i 4d, były też tańce                                     
i wiersze o miłości oraz konkurs na najfajniejszego ucznia. 

DZIEŃ ŚPIOCHADZIEŃ ŚPIOCHADZIEŃ ŚPIOCHA   

▲ 12 stycznia w naszej szkole pojawiło się mnóstwo śpiochów.  
Były śpiochy—kapturowce, poduszkowce i zwierzowce.  

6D 7C 

Naj.. dziewczyny w tym roku to: Maja Bieńkowska, Lena 
Berlińska (III miejsce), Ania Moszczyńska (II miejsce), Ola 
Frejnik (I miejsce). Chłopcy: Kacper Michalski (III miejsce), 
Michał Goszczyński (II miejsce), Janek Florczak (I miejsce). ▪ 

Najbardziej zadowoleni byli ci, którym nauczyciele                       
pozwolili odespać noc… ▪ fot. sp2.blonie.edupage.org 
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

Wydarzenie goni za wydarzeniem... 

SKRA BEŁCHATÓWSKRA BEŁCHATÓWSKRA BEŁCHATÓW   

fot. Marjanhg  CC0 

NA BALU KARNAWAŁOWYMNA BALU KARNAWAŁOWYMNA BALU KARNAWAŁOWYM   

Po udziale w ligowym meczu Legii Warszawa 
uczniowie z naszej szkoły wraz z p. Jakubem                     
Bargłem wybrali się na mecz Skry Bełchatów.                       
Zespół z Bełchatowa grał w Łodzi w ramach                      
siatkarskiej Ligi Mistrzów z Dynamo Moskwa.  

Po czterech setach polski zespół wygrał 3:1. 
Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie p. Piotr   
Rutkowski—nauczyciel WF SP3.  

Bardzo dziękujemy p. Piotrowi za możliwość 
dołączenia do organizowanego przez niego                   
wyjazdu. ▪ 

 

Klasy 1-3 Klasy 4-7 

   W AMBASADZIE NIEMIECW AMBASADZIE NIEMIECW AMBASADZIE NIEMIEC   

W piątek 9 lutego 2018 r. grupa uczniów 
klas siódmych pod opieką nauczyciela języka 
niemieckiego p. Krystiana Ciszewskiego                
odwiedziła Ambasadę Niemiec w Warszawie. 

Uczniowie poznali zasady funkcjonowania 
ambasady oraz wzięli udział w prezentacji na 
temat Niemiec. Oczywiście z elementami języka 
niemieckiego, jak na uczniów klasy siódmej 
przystało.  

Pracownik wydziału kultury Ambasady 
Niemiec - p. Joanna Janicka chętnie odpowiada-
ła na zadawane przez siódmoklasistów pytania. 
Niektórzy z uczniów zadeklarowali chęć                  
podjęcia w przyszłości pracy w Ambasadzie.  

Po raz kolejny okazało się, że języka                             
niemieckiego warto się uczyć! ▪ 

▲ Siódmoklasiści zwiedzają Ambasadę Niemiec                                     
w Warszawie. 

Udostępnienie fotografii: Jakub Bargieł  

fot. sp2.blonie.edupage.org 

Udostępnienie fotografii: Krystian Ciszewski  
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WYDARZENIA 

fot. Arad  CC BY– SA 3.0 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2017 

„Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym”.  (Hymn o miłości) 

CZĄSTKA WIELKIEJ BRYTANII W POLSCECZĄSTKA WIELKIEJ BRYTANII W POLSCECZĄSTKA WIELKIEJ BRYTANII W POLSCE   

Do Błonia trafiła na prośbę znajomej swojej 
znajomej, która poszukiwała nauczyciela do 
przedszkola. Mieszka w Mińsku Mazowieckim, 
czyli dokładnie po przeciwnej stronie Warszawy, 
dziewięćdziesiąt kilometrów od Błonia, więc    
uważa, że był to zupełny przypadek. Później,                         
gdy przedszkolaki, które uczyła, urosły, wpadła 
na pomysł założenia firmy uczącej języków                       
obcych… 

Mowa o Pani Karolinie Chromińskiej, a tak                  
wyglądały początki Szkoły Językowej „Amaltea”, 
która obecnie liczy trzystu uczniów, uczęszczają-
cych do niej regularnie dwa razy w tygodniu.  

Zajęcia prowadzone są w systemie czterdziesto-
pięciominutowym, czyli podobnie jak w tradycyjnej 
szkole. Dlaczego? Pani Karolina wyjaśnia, że nasz  
mózg działa w sekwencjach piętnastominutowych. 
Pierwsze piętnaście minut to faza skupienia na tym, 
co nauczyciel prezentuje. Przez następny  kwadrans 
utrwalamy, piszemy albo ćwiczymy w mniej                       
aktywny sposób, a przez ostatnie piętnaście minut 
ponownie nasz mózg staje się aktywny.                                     
Po czterdziestu pięciu minutach nauki jesteśmy 
zmęczeni i potrzebujemy przerwy. 

Celem Pani Karoliny jest stworzenie miejsca, do 
którego uczniowie chętnie by przychodzili i które 
byłoby cząstką Wielkiej Brytanii w Polsce. Z tego 
powodu troszczy się o odpowiednią atmosferę                            
i dodatkowo dla swoich uczniów organizuje                          
sobotnie zajęcia z Native Speakerem, czyli                     
z Brytyjczykiem, który nie mówi po polsku.   

Właścicielka Szkoły troszczy się nie tylko                         
o swoich podopiecznych. Co miesiąc zaprasza 
wszystkich chętnych na bezpłatne spotkania                          
z filmem w języku angielskim. Uczestnicy mają              
zapewniony popcorn i opiekę lektora, który                        
pomaga w razie potrzeby w zrozumieniu treści            
filmu.  

Dla dzieci, które zmagają się z pracami domowy-
mi z języka angielskiego, organizowany jest Help 
Desk. To są godziny pracy lektorów, podczas                  
których każdy zupełnie bezpłatnie może,                            
po wcześniejszym zapisie, przyjść i poprosić                        
o wyjaśnienie zagadnień z zakresu zadanych                   
w szkole prac domowych. Nie jest to prowadzone 
jako kurs, tylko jako doraźna pomoc.  

Inną bezpłatną propozycją dla wszystkich jest 
Contest Group, czyli spotkania przygotowujące              
do konkursów i olimpiad językowych. 

▲ Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka                        
Ojczystego, obchodzonego 21 lutego, rozmawiamy                        
z p. Karoliną Chromińską w Szkole Językowej „Amaltea”. 

Dla około 300-400 milionów osób angielski 
to język rodzimy. Posługują się nim mieszkańcy         
Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych,                             
Kanady, Australii, Nigerii, Irlandii, Południo-
wej Afryki oraz Nowej Zelandii. To obecnie 
najpopularniejszy język obcy w Polsce,                      
szczególnie wśród młodego pokolenia. 

Nasza redakcja we współpracy ze Szkołą      
Językową „Amaltea” zorganizowała konkurs     
dla uczniów klas I—III i IV—VII na napisanie             
w języku angielskim pracy na temat: „Skąd              
wywodzi się nazwa Szkoły Językowej                   
AMALTEA?”.  

Nagrodą w konkursie są hulajnogi  (takie jak 
przedstawiona poniżej). ▪ 

fot. Mariola Siedlecka 
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NIECODZIENNY WYWIAD Z … 

fot.  Kura CC-BY 3.0 

2015 

„Pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie, ale ufaj tak, jakby wszystko zależało od Boga.” Św. Augustyn z Hippony  

NIE BOJĘ SIĘ WYZWAŃNIE BOJĘ SIĘ WYZWAŃNIE BOJĘ SIĘ WYZWAŃ   

Z Panem Łukaszem Świrkiem rozmawia                           
Pan Adam Biskupski. 

 

- Od ilu lat trenujesz akrobatykę? 
 

- Akrobatykę trenuję od 4 lat. 
 

- Kto zaprowadził Cię na pierwszy trening? 
 

-  Nie chodziłem na żadne treningi. Wszystkiego 
nauczyłem się sam metodą prób i błędów. Akroba-
cje wyszukiwałem w Internecie i nie odpuszczałem, 
póki się ich nie nauczyłem. 

 

- Wierzysz w to, że marzenia się spełniają? 
 

- Wierzę, że marzenia się spełniają, ale często by 
je osiągnąć, trzeba włożyć wiele wysiłku. Tak więc 
spełnienie marzeń to nie wynik szczęśliwego trafu, 
ale i ciężkiej pracy. By je osiągnąć, najlepiej kiero-
wać się zasadą: „pracuj tak, jakby wszystko zależało 
od ciebie, i módl się tak, jakby wszystko zależało od 
Boga”. 

 

- Jakie masz nastawienie do życia? 
 

- Jestem optymistą, zawsze podchodzę do ludzi                           
i spraw nastawiony pozytywnie. Uważam, że gdy 
się czegoś bardzo chce, można to osiągnąć. Nie boję 
się wyzwań. Wiem, że gdy wyznaczę sobie cel,                    
prędzej czy później go osiągnę.  

 

- Jakie masz hobby, poza akrobatyką oczywi-
ście? 

 

- Moja pierwszą pasja i hobby jest wspinaczka. 
Poza tym lubię jeździć na nartach i podróżować. 

 

- Jakich cech u ludzi nie znosisz?  
 

- Nie znoszę, gdy ludzie są zbyt poważni,                             
nie mają poczucia humoru.  

 

- Za co cenisz swoich przyjaciół? 
 

- Za to, że zawsze są gotowi mi pomóc.   
 

- Kto jest dla Ciebie autorytetem i dlaczego    
właśnie ta osoba?  

 

- Moim autorytetem jest Pier Giorgio Frassatti - 
włoski błogosławiony, alpinista, patron młodzieży               
i mój patron z bierzmowania. Od niego przyjąłem 
swoje motto życiowe: „Sam jeden nie dokonasz                    
niczego, ale jeśli Bóg będzie w centrum twojego 
działania, możesz osiągnąć wszystko”. Drugim                       
autorytetem, dość świeżym w moim życiu jest                        
Ojciec Dolindo Ruotolo - włoski mistyk, który                      
szerzył modlitwę „Jezu, Ty się tym zajmij”. 

- Jak zaczynała się Twoja kariera? 
 

- Moja kariera sportowa zaczęła się osiemna-
ście lat temu. Zacząłem wtedy trenować                           
wspinaczkę. Brałem udział w zawodach                                 
krajowych i zagranicznych, będąc reprezentantem 
Polski.  

W 2011 roku zdobyłem Puchar Świata                           
we wspinaczce na czas. Wspinaczka dała mi                        
duże zaplecze siłowe, które wykorzystałem,         
startując do programu „Mam Talent”. Przygodę                       
z nim rozpocząłem w 2014 roku, stając się 
„Człowiekiem Flagą”. W 2017 wróciłem na scenę 
programu z pokazami powietrznymi na                
strapsach.  

 

- Co czułeś, gdy po raz pierwszy w siódmej 
edycji „Mam Talent” dowiedziałeś się o tym,                                 
że przechodzisz do finału? 

 

- Bylem szczęśliwy. Nie przypuszczałem, że 
mój występ tak bardzo się spodoba. 

 

- Jak Twoja rodzina zareagowała na to,                               
że dostałeś się do finału obecnej edycji „Mam 
Talent”?  

 

- Rodzina jest ze mnie bardzo dumna i zawsze 
mnie wspiera. Najbliżsi cieszyli się, że dostałem 
kolejną szansę. 

 

- Gdybyś mógł jeden dzień spełnić na bezlud-
nej wyspie z najbliższą osobą, to kto to by to był 
i dlaczego?  

 

- Oczywiście z moją żoną, bo jest miłością               
mojego życia i nie wyobrażam sobie dnia bez 
niej. ▪ 
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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:    

   

Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią.  
 

Friedl Beutelrock 

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 kolejnego numeru 
gazety. 

 

Z którym dniem marca kojarzy się to zdjęcie? 
 

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

Podajemy rozwiązanie grudniowej zagadki  
fotograficznej. Zdjęcie zostało wykonane w studiu 
radiowym.  

fot. wikipedia.org.pl (CC) 
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